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Настоящият отчет включва реализирани дейности през 2019 г., свързани с осъществяване на 
младежката политика на Община Габрово, разписани в Общински годишен план за младежта 
на Община Габрово за 2019 г., приет с Решение № 30/28.02.2019 г. на Общински съвет - 
Габрово. Този документ е разработен в изпълнение на Закона за младежта, Националната 
стратегия за младежта 2012-2020 и Общински план за развитие на община Габрово 2014-2020 
г.  
 
Реализирани през 2019 г. са следните дейности, по приоритети: 
 
ПРИОРИТЕТ 1. ОГРАНИЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА И 
НАСЪРЧАВАНЕ НА МЛАДЕЖКАТА ЗАЕТОСТ 
 
1. Групови дейности по кариерно ориентиране на ученици 
Постигнати резултати: Груповите дейности по кариерно ориентиране на учениците 
включваха: информиране, обучения, тренинги, дискусии по тематични филми, 
професиографски екскурзии, срещи с професионалисти. 
Период на реализиране: януари – декември 2019 г. 
Водеща организация: ЦПЛР Кариерно ориентиране - Габрово 
Участници: 8-10 клас – 261 ученика, 11-12 клас 704 ученика. Общо 965 ученици  
 
2. Индивидуално консултиране на ученици  
Постигнати резултати: Информиран и осъзнат избор на професия от учениците. Изградени 
умения за планиране и управление на кариерата.  
Период на реализиране: януари – декември 2019 г. 
Водеща организация: ЦПЛР Кариерно ориентиране - Габрово 
Участници: 8-10 клас – 5 ученика, 11-12 клас 9 ученика. Общо 14 ученици  
  
3. Ученически лагер "Предприемачът като откривател" 
Очаквани резултати: Да формира в младежи 14-18 г. представата за предприемачеството 
като съвкупност от ценности, като мотивация, креативно и творческо мислене. Заниманията в 
творчески игри, дискусии и казуси сред зеленината на МАИР "Боженци" са основен подход за 
преподаване и опознаване на факторите за успех в бизнеса. 
Период на реализиране: юли 2019 г. 
Водеща организация: Фондация "Бауерзакс" в партньорство с Областен информационен 
център - Габрово 
Участници: 25 младежи 
Дейността не е реализирана в планирания период. Фондация „Бауерзакс“ е кандидатства 
по програма Младежки дейности 2019 на Община Габрово, проектното предложение бе 
финансирано и бе осъществен 9 – дневен игровизиран курс – състезание „Предприемачът като 
откривател“ през есента на 2019 г. (въведение в икономиката и бизнеса, адаптирано за 
ученици на възраст от 14 до 19 г.) 
 
4. Консултиране и предоставяне на информация на младежи до 29-годишна възраст за 
проекти, насочени към младежка заетост, включване в обучения за формиране на 



 

 

 
 

предприемачески умения и стартиране на собствен бизнес по програми, финансирани от 
Европейските структурни и инвестиционни фондове. 
Постигнати резултати: Стажуване и заетост в разкрити от работодателите работни места, 
субсидирани с европейско финансиране. Придобиване на професионален опит и практически 
умения, чрез стажуване/обучение по специалността/професията с определен от работодателя 
наставник; Придобиване на стаж по специалността, като предпоставка за последваща заетост 
при същия работодател или за кандидатстване за работа при друг работодател. 
Период на реализиране: през цялата 2019 г. 
Водеща организация: Областен информационен център - Габрово 
Участници: 60 младежи до 29 г., които не участват в никакви форми на образование или 
обучение, вкл. редовни, вечерни, задочни и дистанционни форми на образование, както и 
всякакви видове професионални обучения и ключови компетентности. 
 
5. Ежеседмично информиране за свободни работни места със съдействието на Бюрото по 
труда 
Постигнати резултати: Създаден ежеседмичен информационен бюлетин в традиционна 
книжка и в електронна форма за по-добра информираност на безработните лица 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Регионална библиотека „Априлов-Палаузов”, съвместно с Бюро по 
труда - Габрово 
 
6. Организиране на кандидатстудентска борса 
Постигнати резултати: Проведена кандидатстудентска борса за актуална информация и 
материали за кандидат – студенти. 
Период на реализиране: 27 февруари 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов”, съвместно с Център за кандидатстудентска 
информация 
Участници: 43 
 
7. Конкурс „Имам бизнес идея“ 
Постигнати резултати: Организиран онлайн конкурс, с цел насочване на младите хора към 
мислене в дълбочина, провокиране на творческата изявя и перспектива за развиване и 
реализиране на бизнес идеи и насърчаване на предприемачеството сред подрастващите. 
Изработени 3 видеоклипа с бизнес идеи. Участие на 3-ма младежа и техен преподавател в 
Мотивираща лекция в София Тех парк и среща с успели предприемачи. 
Период на реализиране: 15 април – 1 юни 2019 г. 
Водеща организация: Областен информационен център - Габрово 
Участници: 20 участници на възраст от 14 до 18 години 
 
Други дейности (извън предвидените в Общински годишен план за младежта на Община 
Габрово за 2019 г.):  
1. Идентифициране на младежи, които не работят, не учат и не са регистрирани в 
дирекция „Бюро по труда“ чрез младежки медиатор по Национална програма „Активиране на 
неактивни лица“ към Министерство на труда и социалната политика 



 

 

 
 

Постигнати резултати: 10 регистрирани лица в дирекция „Бюро по труда“; Съвместна работа 
с местни младежки организации. 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово чрез младежки медиатор 
Участници: 10 
 
2. Национална кампания - дни на кариерата 
Постигнати резултати: Проведен ден на кариерата в библиотеката на Технически 
университет Габрово, част от инициативата национални дни на кариерата – „Добра кариера. 
Добър живот.“ По време на изложението, участващите компании се срещнаха лично с 
кандидатите и имаха възможността да презентират себе си креативно и иновативно. 
Комуникацията е лице в лице и това помага на младежите да влязат в контакт и да опознаят 
организацията много по-лично, отколкото позволява едно общуване по мейла. Участниците се 
срещнаха с едни от най-големите български и международни компании в страната, за да 
открият подходяща стажантска или работна позиция, да получат кариерен съвет за 
професионалното си развитие, да научат всичко важно за подготовката на документи за 
кандидатстване за работа. 
Период на реализиране: 22 октомври 2019г. 
Водеща организация: JobTiger 
Участници: 300 посетители, 11 фирми участници 
 
3. Събитие „МОДЕЛИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ“ 
Постигнати резултати: „МОДЕЛИРАЙ БЪДЕЩЕТО СИ!“ запозна младите хора с 
възможностите, които професионалното образование дава за кариерна реализация и очерта 
възможностите за комуникацията и партньорството между бизнеса, образователните 
институции и местната вслат в общината. 
Период на реализиране: 27 юни 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово в партньорство с образователните институции и 
бизнеса в града 
Участници: 300 
 
4. Инициатива „Leaders summer academy“ (Лятна строителна академия в Габрово) 
Постигнати резултати: Организирана на площада пред Общината първата по рода си лятна 
академия с насоченост към строителството и архитектурата за ученици от 11-ти и 12-ти клас, с 
участие на 64 ученика от престижни гимназии от 15 града в България. Младите хора имаха 
възможност да се срещнат с доказани професионалисти, които споделиха опита си. Освен 
лекции, имаше и множество практически и творчески задачи, работилници и активности в 
неформална среда. Идеята на инициативата бе да „запали“ интереса на младите към 
строителния сектор и академията да се превърне в традиция за Габрово. 
Период на реализиране: 21-23 юни 2019 г.  
Водеща организация: „ХОБЕЛИКС“ компания, в лицето на Христо Христов, заедно със свои 
колеги от УАСГ, Община Габрово 
Участници: 64 младежи 
 
5. Инициатива „Ден на отворените врати за седмокласниците от Габровските училища“  



 

 

 
 

Постигнати резултати: Инициативата „Ден на отворените врати“ за всички седмокласници и 
техните родители се проведе на 11 май, събота, от 9.30 до 14.00 часа в профилираните, 
професионалните гимназии и средните училища в Габрово. 
Целта бе учениците, които завършват седми клас и техните родители, да се запознаят с 
условията за обучение в учебните заведения, предлаганите профили, професии и 
специалности, съобразени с нуждите на бизнеса в региона и да придобият лични впечатления 
за атмосферата в учебното заведение. 
Период на реализиране: 11 май 2019г. 
Водеща организация: Община Габрово и образователни институции: Национална 
Априловска гимназия, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, ПТГ „Д-р Никола Василиади“, ПГТ 
„Пенчо Семов“, СУ „Райчо Каролев“ и СУ „Отец Паисий“.  
Участници: Ученици седмокласници и техните родители. 
 
ПРИОРИТЕТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ 
УСЛУГИ. НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ 
  
1. Информационна кампания за Европейските избори чрез открити информационни 
щандове 
Очаквани резултати: Повишаване на информираността и гражданската активност 
Период на реализиране: месец април 2019 г. 
Водеща организация: Областен информационен център - Габрово 
Участници: Пълнолетни граждани с фокус младежи и зрелостници 
Неосъществена поради изпратено писмо Централен информационен и координационен 
офис към Министерски съвет да не се извършват дейности, свързани Европейските 
избори. 
 
2. Организиране на литературни конкурси 
Постигнати резултати: Проведен конкурс „Книгата, библиотеката и аз“ във възрастов 
диапазон 8-29 години в Габровска област 
Период на реализиране: 2 април – 27 май 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 15 
 
3. Организиране на творчески ателиета 
Постигнати резултати: Организирани 15 творчески ателиета  
Период на реализиране: месеците януари – декември 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 276 
 
4. Организиране на беседи с открити уроци 
Постигнати резултати: Проведени 6 беседи с презентации и игри 
Период на реализиране: март – юни 2019 г. и септември – декември 2019г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 78 
 



 

 

 
 

5. Организиране на познавателни „екскурзии“ в библиотеката 
Постигнати резултати: Проведени 5 библиотечни екскурзии 
Период на реализиране: 19 април, 12 ноември, 9-11 декември 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 91 
 
6. Внедряване на платформа „Уча.се” в библиотеката 
Постигнати резултати: Платформата е на разположение ежедневно от 1 читателско 
компютъризирано място в Детски отдел на РБ „Априлов – Палазузов“ за безплатно използване 
на видео уроците за читателите на библиотеката. 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 20 
 
7. Организиране на изложба и беседа към нея „Дечко Узунов и ученици”. Събитието по 
случай 120 години от рождението на художника. 
Постигнати резултати: Посещение на изложбата от младежка аудитория и създаване на 
интерес към творчеството и дейността на един от най-големите майстори на съвременната 
българска живопис и творчеството на неговите ученици. 
Период на реализиране: 19.02.2019 г. - 30.03.2019 г. 
Водеща организация: ХГ „Христо Цокев” 
Участници: 430 ученика 
 
8. Изложба „Антарктида. От другата страна на света”. Изложба фотографии, 
проследяващи бълг. история на Антарктида от 1988 до днес. Експозицията представи флората 
и фауната на континента, както и работата на българските учени на о-в Ливингстън. Постигна 
се целта да се обединят младежите около една научна среда и да се изградят връзки с 
личности в областта на науката. 
Постигнати резултати: През този период са проведени лекции и прожекции на документални 
филми, посветени на българската антарктическа програма сред младежка аудитория. 
Период на реализиране: 19.04.2019 г. - 30.05.2019 г. 
Водеща организация: ХГ „Христо Цокев” 
Участници: 443 ученика 
 
9. Изложба детски рисунки от областен етап на Международния конкурс за детска рисунка 
„С очите си видях бедата”. 
Постигнати резултати: Развиване на творчески талант на децата и младежите (7-18г.) 
Период на реализиране: 31.05.2018 г. - 07.06.2018 г. 
Водеща организация: Художествена галерия „Христо Цокев” 
Участници: 124 ученика 
 
10. Национална изложба млади автори 
Очаквани резултати: Ще се насърчи творческия потенциал на младите художници. Ще бъде 
откупена и творба от изложбата, която ще влезе във фонда на галерията. 
Период на реализиране: 01.10.2019 г. - 11.11.2019 г. 



 

 

 
 

Водеща организация: ХГ „Христо Цокев” 
Неизпълнена дейност, поради представяне на изложба „Солаков“ от поредицата ФамилииТЕ. 
 
11. Авторска концептуална фотография на Димо Димов 
Очаквани резултати: Изложбата би представлявала интерес за по-младата аудитория, тъй 
като Димов е визуален артист, който чрез живопис, колажи, фотография и текст изследва 
формирането на абстрактни концепти и идеи посредством взаимовръзката между спомена и 
реалността. Придобитите теоретични познания и изследователски умения прилага при 
съчетаване на текстуално и визуално в своята практика. Димов има специален интерес към 
визуалния разказ, където образ и текст се смесват, за да предадат персонални усещания и 
емоции. 
Период на реализиране: 12.11.2019 г. - 09.12.2019 г. 
Водеща организация: Художествена галерия „Христо Цокев” 
Неизпълнена дейност поради представяне на изложба „Солаков“ от поредицата ФамилииТЕ. 
 
12. Училище за лазарки 
Постигнати резултати: Запознаване на момичетата с традиционната обредност и участие в 
пресъздаване на обичая лазаруване в ЕМО „Етър”. 
Период на реализиране: 03 -20 април 2019 г. 
Водеща организация: ЕМО „Етър” 
Участници: 27 момичета на възраст 14 – 18 години от училищата в Габрово 
 
13. Училище за коледари 
Постигнати резултати: Запознаване с традиционната обредност и участие в пресъздаване на 
обичая Коледуване в РЕМО „Етър”. 
Период на реализиране: 15 ноември – 26 декември 2019 г. 
Водеща организация: РЕМО „Етър” 
Участници: 11 момчета на възраст 14 – 18 години от училищата в Габрово 
 
14. Участие в национален Маратон на четенето 2019 
Постигнати резултати: Организиран читателски маратон – флашмоб с книги, доброволци, 
библиотекари в рамките на национален маратон на четенето със сцени на открито в 
общественозначими градски пространства 
Период на реализиране: 23 април 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 29 
  
15. Участие в Нощта на литературата 
Очаквани резултати: Литературно четене на открито  
Период на реализиране: 10 май 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 10 
 
16. Участие в Национална библиотечна седмица и Национална седмица на четенето на 
МОН 



 

 

 
 

Постигнати резултати: Осъществени 2 срещи с писатели и библиотечни екскурзии с беседи 
и демонстрации на библиотечни услуги – традиционни, дигитални и електронни. 
Период на реализиране: май и октомври 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 123 
 
17. Участие в Лятна читалня 2019 
Постигнати резултати: Осъществени 11 летни читални с четене и забавни игри на открито 
като част от ваканционните инициативи на „Лято в библиотеката 2019“ 
 Период на реализиране: месеците юни – септември 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 112 
 
Други дейности (извън предвидените в Общински годишен план за младежта на Община 
Габрово за 2019 г.):  
1. Образователна програма „Открий какво умееш“ и Образователна програма „Научи и 
преживей“ 
Постигнати резултати: Запознаване с традиционни занаяти в ЕМО „Етър”. 
Период на реализиране: 12 септември 2019 г. 
Водеща организация: „Приеми ме на село“ и ЕМО „Етър” 
Участници: 18 участника 
 
2. Изготвяне на електронен каталог на книгите в читалищната библиотека на НЧ 
„Просвета – 1931“, с. Новаковци 
Постигнати резултати: Изготвен електронен каталог на книгите в читалищната библиотека. 
Период на реализиране: м. април – м. септември 2019 г. 
Водеща организация: НЧ „Просвета – 1931“; 
Участници: 2 младежи 
 
3. Предоставяне на младежка информация, консултации и обучения, в рамките на 
дейността на ИМКА Габрово и възможности за иницииране и/или участие в младежки 
събития 
Постигнати резултати: Младежи са информирани за различни възможности за обучение и 
развитие, както и за различни възможности за включване в екипи за реализиране на младежки 
събития; по- голям брой младежи привлечени за участие в разнообразни младежки събития; 
значителен брой младежи са развили свои личностни умения и характеристики и са усвоили 
организационни компетенции, които им позволяват по- добро функциониране и по- добри 
възможности за развитие.  
Период на реализиране: март - декември 2019г. 
Водеща организация: ИМКА Габрово в партньорство с ученически съвети/ неформални 
групи, младежки неправителствени организации и неформални групи от Габрово, Трявна, 
Севлиево и Казанлък. 
Участници: информирани - над 1000 директно и индиректно; консултирани - над 50 младежи 
на възраст 14-25; участници в обучения: около 70; участници в младежки събития: иновативно 
събитие "Споделено", Юни 2019 г.; Младежки иновативен форум "Реакция". общо над 300. 



 

 

 
 

 
 
4. Изложба „Солаков“ от поредицата ФамилииТЕ 
Постигнати резултати: Учениците от гимназиалния курс са запознати с творчеството на три 
поколения габровски художници. Всеки един от тях с национален принос за развитието на 
българското изобразително изкуство. Предоставихме възможност за личен контакт с Недко 
Солаков, един от най-успешните в международен мащаб и световно признат български 
художник.  
Период на реализиране: 25.10.2019 г. - 29.01.2020 г. 
Водеща организация: Художествена галерия „Христо Цокев” 
Участници: 468 ученика 
 
5. VI Конкурс за детско творчество "Аз, моето семейство, моят град" 
Постигнати резултати: Предоставяне на възможност на млади таланти от цялата страна да 
покажат уменията си в областта на литературата и изобразителното изкуство. 
Период на реализация: 15.08. - 15.11.2019 г. 
Водеща организация: НЧ "Зора - 1872" 
Участници: 298 ученика 
 
6. ДВГ и ДТГ "Новомахленчета" 
Постигнати резултати: Запознаване на младежите и децата от квартала с фолклорните 
традиции и фолклорното наследство. 
Период на реализация: Целогодишно 
Водеща организация: НЧ "Зора - 1872" 
Участници: 23 ученика 
 
7.  Въстановка на обичая "Лазаруване" 
Постигнати резултати: Запазване на фолклорното наследство 
Период на реализация: 20.04.2019 г. 
Водеща организация: НЧ "Зора - 1872" 
Участници: 16 ученика 
 
8. Среща с Теодосий Теодосиев на 1 ноември 
Постигнати резултати: По покана на Община Габрово, учителят по физика Теодосий 
Теодосиев представи в з. Възраждане филма „Формулата на Тео“ и неговия режисьор Николай 
Василев. Във филма Тео разказва за детството си в Габрово, своя прадядо – математик и 
свещеник тук, за баща си и книгите, които четял и държал под ключ, за учениците си, за 
школата, която изгражда и за мисията си – да възпитава и създава полезни, а не излишни хора. 
След филма последва дискусия. 
Период на реализиране: 1 ноември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово 
Участници: ученици от Габровските училища и граждани 



 

 

 
 

 
9. Проект Дигитални Истории: Непознато Габрово по Програма Култура 

Постигнати резултати: Проектът “Дигитални истории: Непознато Габрово”, изпълнен по 
програма Култура на Община Габрово, представя по нестандартен начин епизоди от 
габровската култура и история. В него са включени 32 теми (личности, събития и факти, 
свързани с града). Продуктите са представени в дигитален вид чрез изложба с информационни 
графични изображения, както и с поредица от 8 видеоклипа.  
Период на реализиране: м. април – м. декември 2019 г. 
Водеща организация: Фондация ''Габрово - преди и сега'' 
Участници: младежи от Ф „Габрово преди и сега“ 
 
10. Семеен фестивал 4-те стихии 
Постигнати резултати: В парк "Маркотея" се проведе семеен фестивал "Четирите стихии". 
Имаше ателиета за месене на хляб, леене на свещи, рисуване върху вода, атрактивни химични 
експерименти, както и модели на космически апарати.  
Период на реализиране: 11 май 2019 г. 
Водеща организация: Рекламна агенция Елмазови 
Участници: габровски образователни институции, граждани  
 
ПРИОРИТЕТ 3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 
 
1. Консултации по проблемите на наркотиците и наркозависимостите. 
Постигнати резултати: Проведени индивидуални консултации с младежи и родители по 
проблеми, свързани с употреба или злоупотреба с психоактивни вещества. 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-
информационен център /ПИЦ/ към Община Габрово 
Участници: 25 младежи и родители 
 
2. Провеждане на тренинги, дискусии и прожекции на филми - по разработената от ПИЦ – 
Габрово програма „Информираният избор” - по заявка на ръководствата на училищата 
Постигнати резултати: Проведени тренинги за превенция на рисковото поведение сред 
младежи 8 – 12 клас. 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: ОбСНВ и ПИЦ към Община Габрово, Младежки съвет по наркотични 
вещества 
Участници: 177 младежи на възраст 15-18 години 
 
3. Реализиране на програмата ,,Приеми ме на село“ 
Постигнати резултати: Осмисляне на свободното време с инициатива, стимулираща 
здравословния начин на живот, изграждаща ценности и развиваща социални и творчески 
умения у децата и младежите чрез 3 – дневни лагери „Приеми ма на село“ 
Период на реализиране: месеците юни – септември 2019 г. 
Водеща организация: ОбСНВ/ПИЦ и ЦОП към Община Габрово 



 

 

 
 

Участници: на възраст 15-29 години – 18 младежа. 
 
4. Реализиране на програма „Заедно извън час“ 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и представяне на различни алтернативи за свободното време. В 5 
поредни дни, младежите имаха възможността да се включат в приключенски игри със 
състезателен и опознавателен елемент "Шпионски игри", „Мистериите на Робърт Лангдън”, 
„Трасе на Индиана Джоунс“, „Приятели на армията“, "Тайните на Габрово" и „Сътвори и 
изживей своята приказка“ с актьора и режисьор Светослав Славчев.  
Период на реализиране: 1 – 5 април 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества, Превантивно-
информационен център  
Участници: 122 младежи на възраст 15-18 години. 
 
Други дейности (извън предвидените в Общински годишен план за младежта на Община 
Габрово за 2019 г.):  
 
1. XXVII – турнир по футбол на малки врати. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за свободното време.  
Период на реализиране: януари-февруари 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово и Общински спортни имоти 
Участници: 400. 
 
2. Държавно първенство по стрелба с лък. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за свободното време. 
Популяризиране на спорта стрелба с лък в Габрово 
Период на реализиране: март 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово и Общински спортни имоти 
Участници: 150. 
 
3. Национален турнир по лека атлетика „Никола Вълчанов“ 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за свободното време. 
Популяризиране на спорта лека атлетика в Габрово. 
Период на реализиране: април 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово и Общински спортни имоти 
Участници: 100 деца и младежи. 
 
4. Национален шампионат по Ендуро. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за свободното време. 
Популяризиране на ендуро спорта в Габрово. 
Период на реализиране: май 2019 г. 



 

 

 
 

Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 150 лица. 
 
5. Аз карам с каска. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време. Популяризиране на спорта колоездене в Габрово. 
Период на реализиране: юни 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 50 деца и младежи. 
 
6. Национално първенство по карате. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за свободното време. 
Популяризиране на спорта карате в Габрово 
Период на реализиране: юни 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово и Общински спортни имоти. 
Участници: 400 деца и младежи. 
 
7. Държавен финал по хандбал за момчета. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време.  
Период на реализиране: юни 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово и Общински спортни имоти. 
Участници: 150 деца и младежи. 
 
8. Планинско колоездене Узана Рън. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време. Популяризиране на спорта планинско колоездене в Габрово. 
Период на реализиране: юли 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 50 лица. 
 
9. Спорт: Баскетболен камп. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време. Популяризиране на спорта баскетбол в Габрово. 
Период на реализиране: юли 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 500 лица. 
 
10. Мото училище и мотокрос „Ябълка“. 



 

 

 
 

Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за свободното време. 
Популяризиране на мотокроса в Габрово. 
Период на реализиране: август 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 150 лица. 
 
11. Футболен турнир „100 години футбол“. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време. Популяризиране на спорта футбол в Габрово. 
Период на реализиране: септември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 200 лица. 
 
12. „Пазителите на Габрово“. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време.  
Период на реализиране: септември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 100 лица. 
 
13. Национален турнир по джудо. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време. Популяризиране на спорта джудо в Габрово. 
Период на реализиране: септември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 250 деца и младежи. 
 
14. Инициативи в Седмица на мобилността. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния, двигателен, възпитателен и 
здравословен начин на живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за 
свободното време. 
Период на реализиране: септември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 50 деца и младежи. 
 
15. Турнир по футбол на малки врати „Вили Вуцов“. 
Постигнати резултати: Насърчаване и повишаване на активния и здравословен начин на 
живот у младите хора и да им представи различни алтернативи за свободното време.  
Период на реализиране: декември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 150 деца и младежи. 



 

 

 
 

 
16. Церемония по Спортист на 2019. 
Постигнати резултати: Награждаване на най-изявените спортисти на гр. Габрово. Наградите 
бяха връчени от Христо Стойчков. 
Период на реализиране: декември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово. 
Участници: 150 деца и младежи. 
 
17. Здравословно и безопасно лято  
Постигнати резултати: Събитието се проведе за втори път в парк Маркотея. В рамките на 
инициативата се организираха работилници и състезания, провокиращи здравословния начин 
на живот и мислене у децата и младите хора, както и превенция от заболявания, стрес, 
наркотици и оказване на допърва медицинска помощ. Програмата включи зумба, латино 
танци, здравословна храна, йога и аеробика, търсене на съкровище с награди, вечерно шоу с 
изпълнения на Ивета Петрова и K-POP DANCE GROUP „АTTENTION“. 
Период на реализиране: 7 юни 2019 г. 
Водеща организация: Инициатор, организатор и координатор на събитието бе Рая 
Топузакова, заместник - представител на област Габрово в Държавния консултативен орган 
„Съвета на децата“, ученичката от ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“, с подкрепата на Община 
Габрово 
Участници: деца и младежи на възраст 10-29 г. 
 
18. Проект „Извън мрежата на Матрицата“ 
Постигнати резултати: В зала Възраждане е представена постановката „Спасителят“. 
Зрители бяха ученици 7-12 клас от всички габровски училища. На 18.01.2019 г. доброволци на 
Младежки съвет по наркотични вещества, деца и младежи от спортен клуб „Некст“ и ученици 
СУ „Отец Паисий“ взеха участие в един различен учебен ден, в който „преподаватели“ на 
участниците бяха хора, постигнали мечтите – едни от тях след трудна борба със зависимостта 
си към наркотични вещества, а други – с упорита работа и вяра в успеха - Светла Иванова, 
Живко Стоилов, Росица Бакърджиева, Ивайло Захариев, Радостина Пръвчева. 
Период на реализиране: 16-18 януари 2019 г. 
Водеща организация: Водеща организация - Рекламна къща „Елмазови“. Партньор - 
Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-информационен център 
/ПИЦ/ към Община Габрово 
Участници: 255 ученици  
 
19. Да почистим България за един ден 
Постигнати резултати: Насърчаване на децата и младежите чрез почистване на квартала да 
придобият умения за опазване на природата и разделно събиране на отпадъците. 
Период на реализиране: юни 2019 г. 
Водеща организация: НЧ "Зора-1872" 
Участници: 32 деца и младежки 
 
20. Инициатива „Габрово се смее, зумба да живее“ 



 

 

 
 

Постигнати резултати: Инициативата „Зумба маратон“ стимулира активност и движение на 
децата и младежите  
Период на реализиране: август 2019 г. 
Водеща организация: Филип Петров и Община Габрово 
Участници: деца, младежи и граждани на община Габрово 
 
ПРИОРИТЕТ 4. РАЗВИТИЕ НА КАПАЦИТЕТА НА МЛАДЕЖКИТЕ ГРУПИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. Подкрепа на ученическите съвети на средните училища и гимназии, на формални и 
неформални младежки групи и организации  
Постигнати резултати: Съдействие при организиране на публични събития, свързани с 
благотворителност, доброволчество и др. дейности, допринасящи за развитието и 
съхранението на младите хора като личности и активна част от местната общност.  
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово 
Участници: младежи на възраст 15-29 години 
 
2. Реализиране на лидерска програма за Младежки съвет по наркотични вещества 
Постигнати резултати: Проведени: инициативи свързани с 14 февруари; обучение по 
превенция на зависимости на ученическите съвети от Габрово; организиране на инициативата 
"Обмен на дрехи"; обучение на доброволци от Младежки съвет по наркотични вещества по 
превенция на рисково поведение и употребата на наркотични вещества с лектори студенти със 
специалност "Психология" от Великотърновския университет; обучение на доброволци към 
Общинските съвети по наркотични вещества в Габрово, Шумен, Ловеч и Разград; инициативи 
по случай 26 юни Международен ден за борба със злоупотребата и нелегалния трафик на 
наркотици;  
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-
информационен център към Община Габрово 
Участници: 30 доброволци на Младежки съвет по наркотични вещества на възраст 14-18 
години и обхванати 500 лица по реализираните дейности 
 
3. Организиране дейността на Клуб на доброволеца при библиотеката 
Постигнати резултати: Реализирани 42 събития и доброволчески инициативи от различен 
характер с цел ангажиране на младежите с дейности в подкрепа мисията на библиотеката 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов”, съвместно с Клуб на доброволеца 
Участници: 32 
 
Други дейности (извън предвидените в Общински годишен план за младежта на Община 
Габрово за 2019 г.):  
1. Реализиране на младежки обмен с участието на доброволци от Младежки съвет по 
наркотични вещества към Община Габрово и младежи от гр. Митищи 



 

 

 
 

Постигнати резултати: В Габрово се реализира Младежки обмен между доброволците на 
Младежки съвет по наркотични вещества и младежи от побратимения руски град Митищи. В 
рамките на обмена бяха споделени опит и добри практики в сферата на: превенция на 
зависимостите и рисковото поведение сред подрастващите; младежките политики, 
реализирани в Община Габрово и Община Митищи; популяризиране на здравословния начин 
на живот. Участниците се запознаха с традиционната култура на Русия и България – обичаи и 
традиции, фолклор, занаяти, кулинария и др.  
Период на реализиране: 15-22 септември 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества /ОбСНВ/ и Превантивно-
информационен център /ПИЦ/ към Община Габрово 
Участници: Младежи на възраст 14 - 18 години, доброволци на Младежки съвет по 
наркотични вещества – 35; 10 младежи на възраст 14 - 18 години от Митищи, Русия; Общо 45 
лица. 
 
2. Национална кампания "Има и по-добро решение!" за превенция на агресията сред младите 
хора и изграждане на социално отговорно поведение. 
Постигнати резултати: 50 деца и младежи от българската диаспора в Украйна, Сърбия и 
Македония се включиха в честванията на 142 години от Шипченската епопея, посетиха 
Община Габрово и туристически обекти в града.  
Период на реализиране: 24 август 2019 г. 
Водеща организация: Национална кампания "Има и по-добро решение!" 
Участници: 20 доброволци от община Габрово  
 
3. Младежки обмен с гимназия Сейджо, Тойоаке Япония 
Постигнати резултати: В обмена взеха участие младежи от 4 гимназии в града – Национална 
Априловска гимназия, Природоматематическа гимназия "Академик Иван Гюзелев", 
Професионална гимназията по туризъм "Пенчо Семов" и Професионална техническа гимназия 
"Д-р Никола Василиади". В Япония те представиха себе си, училищата, града си и България, 
посетиха различни забележителности, участваха в учебния процес – в часовете по английски, 
японски, химия, физика, информатика, в спортните клубове по кендо и ръгби, в клубовете по 
театър и танци, учиха икебана, калиграфия и традиционно багрене на кърпи с техниката 
Ариматцу, посетиха университета Сейджо и болницата Фуджита, завода на Тойота, срещнаха 
се с кмета на Тойоаке и председателя на Общинския съвет, пътуваха до Киото и Нагоя.  
Период на реализиране: 6 - 20 юли 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово 
Участници: 12 младежи на възраст 15 - 18 години 
 
4. Консултации и обучения за развитие на организационния капацитет на младежки групи и 
организации; осъществяване на обучения/ консултации/ супервизии за младежки лидери 
Постигнати резултати: Малкото младежки неформални групи и организации са подкрепени 
в техните усилия за развитие и достигане до младежката аудитория 
Период на реализиране: март - ноември 
Водеща организация: ИМКА Габрово 
Участници: 5 младежки групи и организации от Габрово и областта, вкл. ученически съвети 
и др.; около 25 младежки лидери, и други специалисти работещи с младежи - в рамките на 



 

 

 
 

срещи, обучения и Младежки форум "Реакция". Инициирани срещи в залата на ИМКА 
Габрово 
 
5. Инициатива "Ваканция здравей" 
Постигнати резултати: Екипът на ПИЦ/ОбСНВ-Габрово и доброволците на МСНВ взеха 
участие в инициативата на тема "Ваканция, здравей! Да играем безопасно", доброволците бяха 
ментори на сформираните от училищата отбори и ги напътстваха по време на проведените 
игри. Инициативата беше насочена към петокласниците в основните училища на територията 
на област Габрово. Участие взеха 8 училища от гр. Габрово и по един отбор от гр. Трявна, гр. 
Дряново и гр. Севлиево. 
Период на реализиране: 7 юни 2019г. 
Водеща организация: ОД на МВР - Габрово, Община Габрово, Областна администрация 
Габрово, Регионално управление на образованието, ПИЦ/ОбСНВ 
Участници: доброволци на МСНВ - 17 
 
6. Инициатива "Животът е с предимство" 
Постигнати резултати: Екипът на ПИЦ/ОбСНВ-Габрово и доброволците на МСНВ взеха 
участие в инициативата по повод Европейския ден без загинали на пътя със своя зона на тема 
"Влияние на психоактивните вещества при шофиране", доброволците бяха координатори на 
планираните от организаторите игри. 
Период на реализиране: 20 септември 2019 г. 
Водеща организация: Областна администрация Габрово и Държавна агенция „Безопасност 
на движението по пътищата“, партньори Община Габрово, ПИЦ/ОбСНВ 
Участници: доброволци на МСНВ - 17 
 
ПРИОРИТЕТ 5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 
 
1. Реализиране на кампания за набиране на нови доброволци от ученическите съвети на 
гимназиите в града към Младежкия съвет по наркотични вещества 
Постигнати резултати: Проведени 4 обучения за превенция на зависимости на ученическите 
съвети. В обученията се включват ученици от училищата СУ „Отец Паисий“, ПТГ „Д-р 
Никола Василиади“, ПГТ „Пенчо Семов“ и Национална Априловска гимназия.  
Период на реализиране: 11-15 февруари 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-
информационен център към Община Габрово 
Участници: 72 ученици от Габровските училища на възраст 15-18 години 
 
2. Участие на доброволци в представяния на книги, на писатели и поети 
Постигнати резултати: Организирани и осъществени 22 литературни срещи с творци. 
Период на реализиране: февруари – ноември 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 338 
 
3. Организиране на литературни четения 
Постигнати резултати: Осъществени 19 четения на различни теми по повод годишнини и др.  



 

 

 
 

Период на реализиране: януари – ноември 2019 г. 
Водеща организация: РБ „Априлов-Палаузов” 
Участници: 228 
 
4. XVII Международен панаир на традиционните занаяти 
Постигнати резултати: Доброволците подпомагат дейността на отдел „Работа с публики” 
чрез анкетиране на посетители, даване на информация на туристите за програмата на 
събитието, за изложбите, оказване на помощ на изложителите в „Алея на вкусовете“ 
Период на реализиране: 06 – 08 септември 2019 г. 
Водеща организация: РЕМО „Етър” 
Участници: 15 доброволци от местни училища  
 
5. Развитие на младежкото доброволчество 
Постигнати резултати: Няма привлечени нови младежи-доброволци, но ангажираните 
участват отново в инициатива „Къщички за книги - книги за къщички“ и през 2019 г., като 
къщичките бяха регулярно зареждани с книги от тях. Книгите са получени от различни 
дарители на Центъра за работа с доброволци. Активни са и в инициатива „Капачки за бъдеще 
в Габрово“, която се осъществява от края на 2018 г. по идея на габровката Деница Миларова, в 
партньорство с Центъра за работа с доброволци. Екипът на Центъра оказва логистична 
подкрепа на инициативата, чрез организиране на приемането, съхраняването и предаването на 
част от капачките, събрани от граждани. Участие и в инициатива „Изплети топлина“, която се 
провежда за втора поредна година. Центърът за работа с доброволци към Община Габрово 
стана координатор на благотворителната кампания за габровския регион и пункт, в който 
граждани дариха прежда или донесоха изплетени артикули. 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Център за работа с доброволци към Община Габрово 
Участници: доброволци 
 
Други дейности (извън предвидените в Общински годишен план за младежта на Община 
Габрово за 2019 г.):  
 
1. Празници Гергьовден и Еньовден в РЕМО „Етър“ 
Постигнати резултати: Доброволците подпомагат дейността на отдел „Работа с публики” 
чрез анкетиране на посетители, даване на информация на туристите за програмата на 
събитието 
Период на реализиране: 05 – 06 май 2019 г. и 23-24 юни 2019г. 
Водеща организация: РЕМО „Етър” 
Участници: 10 доброволци от местни училища  
 
2. Благотворителен концерт „Ангелски сърца 2“ 
Постигнати резултати: Организиран благотворителен концерт на 4 декември 2019 г. от 
доброволците на Младежки съвет по наркотични вещества в подкрепа на инициативата 
„Коледни внучета“. Събраните средства от благотворителен концерт „Ангелски сърца“ са в 
размер на 1 134,68 лв. С тях са закупени материали за изработка на картички и коледни 



 

 

 
 

сувенири, материали и продукти за приготвяне на коледни сладки, закупени са бонбони и 
баници за възрастните хора.  
Период на реализиране: 4 декември 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-
информационен център към Община Габрово и Община Габрово 
Участници: 20 доброволци към МСНВ на възраст 14-18 години, в концерт а вземат участие 
50 младежи на възраст 15-18 години, обхванати общо 500 лица 
 
3. Инициатива „Коледни внучета“ 
Постигнати резултати: Зарадвани възрастни хора, живеещи в крайните квартали на Габрово: 
кв. Априлово, кв. Шумели, кв. Ябълка, кв. Водици, с. Чарково, кв. Недевци, кв. Лютаци. 
Период на реализиране: 11-15 февруари 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-
информационен център към Община Габрово и Община Габрово 
Участници: 15 доброволци към МСНВ на възраст 14-18 години и младежи над 18 годишна 
възраст, обхванати общо 150 лица  
 
4. Почистване и подреждане на кът на открито, предоставящ традиционен обичай от с. 
Новаковци  
Постигнати резултати: Почистен и подготвен е терена, на който ще бъде подреден 
планирания кът, предоставящ обичая „Силивистри“. Набавени са част от необходимите 
материали. Изпълнението ще продължи и през 2020 г. 
Период на реализиране: 2019 г. – 2020 г. 
Водеща организация: НЧ „Просвета – 1931“; 
Участници: 6 младежи 
  
5. Организиране на Годишна церемония за награждаване на доброволци на 2019 г. 
Постигнати резултати: Организирана кампания за популяризиране /номиниране и церемония 
за награждаване на най-активните доброволци на 2019 г.; осъществяване на последователни 
дейности за трайна промяна на нагласите и за утвърждаване на ценностите и практиките на 
доброволчеството сред младежите и младежките лидери в Габрово и Габровска област  
Период на реализиране: декември 2019 г. 
Водеща организация: ИМКА Габрово и Община Габрово 
Участници: над 150 младежи и младежки работници, и други професионалисти в различни 
области, включени в кампанията и в подготовката на Годишната церемония 
 
6. Инициатива „Мисия площадка“ и „Мисия площадка 2“ 
Постигнати резултати: Облагородени и по-красиви детски площадки и боядисани 
съоръжения за игра в с. Поповци и с. Прахали 
Период на реализиране: юли-август 2019г. 
Водеща организация: Сдружение "Обсерватория за идеи 2Д" обедини доброволци на 
Младежки съвет по наркотични вещества, доброволци от ИМКА - Габрово и участниците в 
"Летни мотивационни лагери 2019" 
Участници: 25 
 



 

 

 
 

7. Активизиране и развитие на доброволческата група към ИМКА Габрово 
Постигнати резултати: Набрани нови доброволци; възстановени контакти и активизирани 
доброволци (бивши доброволци на ИМКА Габрово и на ИМКА България); Разпространяване/ 
споделяне/ надграждане на доброволческите традиции на ИМКА Габрово 
Период на реализиране: януари - декември 2019 г. 
Водеща организация: ИМКА Габрово, Община Габрово и др. 
Участници: Привлечени, обучени и включени в доброволчески дейности около - 30 младежи 
и младежки работници; 
 
8. Обмяна на опит за насърчаване на доброволчеството и подкрепа за работата на други 
доброволчески групи и инициативи 
Постигнати резултати: Споделени добри доброволчески практики в сферата на младежкото 
доброволчество с младежи от Казанлък; изследвани и популяризирани доброволчески 
практики в рамките на инициативата: "Да умножим доброто".  
Период на реализиране: декември 2019 г. 
Водеща организация: ИМКА Габрово, в партньорство с Национален Алианс за работа с 
доброволци, Община Габрово, МСНВ и др. 
Участници: над 130 участници  
 
9. "Цветно Габрово" 
Постигнати резултати: Садене на цветя и храсти в района на читалището 
Период на реализиране: ноември 2019 г. 
Водеща организация: Община Габрово и НЧ "Зора-1872" 
Участници: 15 младежи 
 
10. Обновяване на трибуна на стадион Христо Ботев 
Постигнати резултати: Изрисувана трибуна на стадион „Христо Ботев“ и цялостна 
светлинна инсталация, за да остава видима трибуната и в тъмните часове на денонощието 
Период на реализиране: м. септември 2019 г. 
Водеща организация : Община Габрово, Фондация ''Габрово - преди и сега'' и спонсори 
Участници: младежи от „Фондация „Габрово – преди и сега“ 
 
11. Декориране на електрически табла, съоръжение в ДГ 
Постигнати резултати: Изрисувани елтабла в Габрово, детско влакче в детска градина 
„Мики Маус“ 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Фондация ''Габрово - преди и сега'' и спонсори 
Участници: младежи от „Фондация „Габрово – преди и сега“ 
 
12. Почистване на район около общежитието в кв. Трендафил 
Постигнати резултати: Почистен район 
Период на реализиране: м. април 2019г. 



 

 

 
 

Водеща организация: Фондация „Габрово – преди и сега“, ИМКА Габрово, Хандбален клуб 
Чардафон, Interact Club Gabrovo, Община Габрово 
Участници: младежи 
 
13. Проект „Аз съм различен, но искам да бъда обичан!” 
Постигнати резултати: Създаване на ръководство за работа на доброволци с деца с 
увреждания и повишаване знанията и уменията на членовете и доброволците на БМЧК за 
работа с деца от уязвими групи посредством обучения на областно и национално ниво. 
Период на реализиране: 2019 година 
Водеща организация: БМЧК 
Участници: доброволци 
 
14. Благотворителна кампания „С усмивка на училище“  
Постигнати резултати: За пета поредна година доброволци на Български младежки червен 
кръст събираха средства за подпомагане на деца за първия учебен ден (1700 лв). 
Период на реализиране: м. август 2019 
Водеща организация: БМЧК 
Участници: доброволци 
 
15. Кампания „Деца учат деца да правят добри дела“ 
Постигнати резултати: Благотворително събрани 500 лв. от деца и младежи от ХК Бъки, 
подготвени и раздадени 15 коледни пакета на възрастни хора. 
Водеща организация: ХК Бъки 
Участници: 70 деца и младежи 
 
ПРИОРИТЕТ 6. НАСЪРЧАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 
 
1. Превантивна програма „Спри! Дрога на пътя!“ 
Очаквани резултати: Формиране на отговорност и активна гражданска позиция чрез 
придобиване на знания за последствията за развитието на личността и опасностите за живота в 
следствие шофиране на МПС под въздействието на психоактивни вещества 
Период на реализиране: 2019 г. 
Водеща организация: Общински съвет по наркотични вещества и Превантивно-
информационен център към Община Габрово, „Пътна полиция“ към ОД на МВР - Габрово 
Участници: Ученици от 11 и 12 клас 
Неизпълнена дейност: Програмата се осъществява от Общински съвет по наркотични 
вещества и Превантивно-информационен център към Община Габрово по покана на учебните 
заведения в часовете на класа. През 2019 г. няма заявка от училищата за провеждане на уроци, 
свързани с опасностите от шофиране след употреба на психоактивни вещества. 
 
2. Лагер за иновации - Gabrovo Innovation camp 4.0 
Постигнати резултати: Активизиране на участници, разпределени в 5 групи от различни 
възрастови групи, чрез креативна методика за групова работа да изявят таланта си в търсене 
на иновативни решения по важни за съвременното общество теми, водени от вдъхновяващи 



 

 

 
 

ментори. Разработени 5 иновативни идеи по предизвикателствата „Социални иновации“, 
„Младежка зона“, „Предприемачество“, „Безопасност на движението по пътищата“ и 
„Професии на бъдещето“.  
Период на реализиране: 4-6 юли 2019 г. 
Водеща организация: Областен информационен център - Габрово 
Участници: 50 младежа от Габрово на възраст 13-19 години  
 
3. Конкурс „Европа в моя град: промяната в Габрово“ 
Постигнати резултати: Повишаване информираността на гражданите за ползите от 
инвестирането в българските региони с европейски средства. Изготвена и експонирана 
изложба на обновени обекти с европейско финансиране, проведен е фотоконкурс с награди 
„Селфи с Европа, както и дискусия на тема „В какво да се инвестират европейски средства в 
моя град през следващия програмен период 2021-2027 г.“ 
Период на реализиране: 15 октомври 2019 г. 
Водеща организация: Областен информационен център - Габрово 
Участници: 40 младежа на възраст от 14 до 19 години 
 
4. Младежки дебат „Гласът на бъдещето“  
Постигнати резултати: Инициативата под наслов „Гласът на бъдещето“ чрез силата на 
словото в ученически турнир по дебати, събра дарения за Дневния център за деца и младежи с 
увреждания. 
Период на реализиране: 23 февруари 2019г. 
Водеща организация: Отбора по реч и дебати по английски език на НАГ, с подкрепата на 
ученическите съвети на гимназиите и средните училища в града ни, дирекция „Образование и 
социални дейности“ към Община Габрово, Регионално управление на образованието - 
Габрово, Програма „Фулбрайт“ и Фондация БЕСТ. 
Участници: ученици на средните училища и гимназии от града 
 
5. Провеждане на младежко събитие "Споделено" в Парка с мечето  
Постигнати резултати: популяризиране на младежката активност и за възможностите за 
развитие и осигурявани за младежки групи и организации. 
Период на реализиране: юни 2019 г. 
Водеща организация: ИМКА Габрово и Община Габрово 
Участници: Над 100 младежи, участвали в младежки творчески ателиета, около 20 
представители на ученически съвети, младежки групи и организации 
 

През 2019 г. се реализира конкурсна сесия на Програма Младежки дейности с 
приоритет „Развитие на младежка среда в Габрово“. Подадени бяха седем проектни 
предложения, от тях бяха класирани пет. Новост тази година в критериите за оценка беше по-
голяма тежест и по-висока оценка за проектите, които осъществяват инициативи/идеи на 
младежите. Одобрени бяха проекти, които дават видимост и са с принос към активното 
участие на младите хора в обществено значими каузи, мобилизират младежкия потенциал, 
насърчават взаимната солидарност, социалното приобщаване и разбирателство, развиват 
взаимодействието и комуникацията между институциите и младите хора.  



 

 

 
 

С финансовата подкрепа на Община Габрово се реализираха 5 проекта: „Сподели и 
вдъхнови“ на Сдружение “Български младежки форум“; „Предприемачът като откривател – 
Габрово“ на Фондация Бауерзакс; “Добрият пример“ на НЧ „Будителите 2017“; „Два градуса 
по-горещо“ на НЧ „Зора-1872” и „Звезден фестивал – Габрово 2019г“ на Сдружение 
„Обсерватория за идеи 2Д”. 
 
Проектите в резюме: 
 
Проект „Сподели и вдъхнови“ на Сдружение “Български младежки форум“ 

Проектът беше насочен към стимулиране потенциала на младите хора в Габрово за 
развитие, както в личностно, така и в професионално отношение. Отговаряйки на техните 
реални нужди от придобиване на конкретни знания, умения и компетенции, се проведоха 
четири краткосрочни обучения в области, за които младите хора са заявили интерес, но имат 
нужда от подкрепа. Темите, които ги вълнуват са: предприемачество, активно гражданство, 
младежко лидерство и здравословен начин на живот.  
Изпълнението на проекта беше в периода 16.09.2019 г. — 30.11.2019 г., като са се проведоха 
четири обучения на теми: „Научи се от опита“; „Активен, значи здрав“; „Твоят глас има 
значение“ и „Открий лидера в теб!“.  
 Проектът обхвана ученици на възраст 14-18 г. от Габрово. Една от основните цели при 
сформиране на учебната група беше да се създаде разнородна група, която да обхваща 
младежи на различна възраст и от различни училища. След това те да бъдат разпространители 
на наученото сред своите връстници и да инициират реализацията на последващи идеи и 
проекти в Габрово.  

Обученията се проведоха в "Дом на хумора и сатирата" в зала „Жирафа“, а участие в 
обученията взеха 82 младежи. Те са ученици от училищата ПМГ „Академик Иван Гюзелев“, 
Национална Априловска гимназия, ПТГ „Д-р Н. Василиади“ и ПГТ „Пенчо Семов“. 

Проектът е финансиран от Община Габрово в размер на 3 960,00 лв. 
 
Проект „Предприемачът като откривател – Габрово“ на Фондация Бауерзакс 
 „Предприемачът като откривател - Габрово“ представляваше 9-дневен интерактивен 
курс – въведение в икономиката и бизнеса, адаптиран за ученици на възраст 14-19 години. 
Програмата имаше неформален характер и комбинира разнообразни методи за преподаване, 
включително игровизация, работа в екип за решаване на комплексни проблеми и примери от 
заобикалящия ни свят. В рамките на курса участващите ученици от Габрово развиваха своето 
икономическо мислене и търсиха решения на съвременни предизвикателства и проблеми. 
Курсът „Предприемачът като откривател“ изгражда разбиране за България и Габрово като 
място, изпълнено с възможности, както и мотивира гимназистите да преследват кариерно 
развитие в сфери, които съответстват на техните мечти. Основни теми са финансовата 
грамотност, обучението в основите на икономиката, предприемачеството и 
предприемчивостта като съвкупност от ценности като страст, мотивация и креативно мислене. 
Проектът беше насочен към ученици на възраст 14-19 г. от град Габрово. В уикендите през 
периода 08.11.2019 - 24.11.2019 г. бяха проведени трите заложени обучителни модула по 
проекта. За удовлетворяване изявения интерес от страна на учениците за среща с 
представители от бизнеса, изпълнителите на проекта бяха организирали и проведоха 
посещение на габровските компании „Принц“ и FFW. 



 

 

 
 

Заниманията бяха проведени в конферентната зала на хотел „Мак“.  
За участие в курса се записаха 27 младежи, от които 25 са ученици на възраст 14-19 г. 

от ПТГ "Д-р Н. Василиади", Национална Априловска гимназия, ПГТ "Пенчо Семов", ПМГ 
"Академик Иван Гюзелев", НГПИ "Тревненска школа" и 2 студента на възраст 19 г. - 
Великотърновски университет "Св. Св. Кирил и Методи" и Технически университет Габрово.  

Проектът е финансиран от Община Габрово в размер на 3 960,00 лв. 
 
“Добрият пример“ на НЧ „Будителите 2017“ 

Изпълнението беше в периода 16.09.2019 г. — 30.11.2019 г., като Мотото на проекта е 
„Добрият пример е заразен” и в основата му стои идеята, че възпитанието е не само чрез думи 
и наставления, а и чрез директен пример. Проектът е насочен към три основни групи: 
Младежи – участници (Художници), Младежи – „Добър пример” и Младежите - зрители. 

В преките дейности на проекта се включиха 17 младежи от различни училища и 
младежки организации. Записаните младежи преминаха през няколко практически обучения 
за работа с фотографска техника, дигитални изкуства и съвременни подходи във визуалните 
изкуства и добавена реалност и работиха по създаване на художествени произведения и 
подготвиха изложба.  

Примерите, които влизат в изложбата, са Георги Стайнов и Даниел Белчев, които 
намериха и върнаха загубен портфейл; Мария, която дари прекрасната си коса за изработване 
на перуки на онкоболни хора; 8 „б“ клас на ПМГ „Иван Гюзелев“, които помогнаха с 
пренасянето на дърва; младежите от МСНВ и кампанията „Коледни внучета”; 4 „в” клас на 
ОУ "Неофит Рилски", който за втора година дарява сумата, която биха дали родителите за 
букети на 15 септември на деца в нужда. В изложбата ще влезе и историята на С., момиче с 
аутизъм, което е добре интегрирано в училищната общност и се грижи за своя съученик В., 
също дете със специални потребности, приема го за лична мисия.  

Изложбата беше показана в Националната Априловска Гимназия, във фоайето на зала 
„Възраждане”, по време на концерта „Ангелски сърца”, в библиотеката на Технически 
университет – Габрово, СУ „Райчо Каролев”, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев” и други, както и по 
време на събития на младежките организации. Изложбата ще бъде представена във всички 
училища в община Габрово.  

Участие в дейностите взеха 17 младежи. 
Проектът е финансиран от Община Габрово в размер на 4 000,00 лв. 

 
„Два градуса по-горещо“ на НЧ „Зора-1872”  

Изпълнението на проекта е в периода 16.09.2019 г. — 30.11.2019 г. Млади хора от две 
квартални и едно селско читалище (НЧ „Христо Ботев – 2008“ с. Гарван, НЧ „Св. Св. Кирил и 
Методий – 1828“, кв. Бичкиня и НЧ „ Зора– 1872“, кв. Нова Махала), които ангажират 
свободното си време с ритъм, танци, песен и огън, сътвориха заедно един нов спектакъл, в 
който всеки участва с това, което може и прави. Самодейците от младежките и детски състави 
на Читалище „Зора 1872“ от Новата Махала участват с народни танци и песни, от читалище 
„Св.св. Кирил и Методи“ 1928“, кв. Бичкинята, с танцов фолклор и театрално изкуство и от 
читалище „Христо Ботев 2008“, с. Гарван с дръм и огън. Идеята принадлежи на младите хора, 
които решиха да бъдат не един след друг, или един пред друг, а заедно на сцената в една обща 
магия, която изпраща към връстниците им посланието за споделеност в емоцията, различна от 
самотата пред екрана, или илюзорността на опиата.  



 

 

 
 

През м. ноември бяха изнесени три спектакъла под общо мото „Дръм, Гръм – Заедно“ 
под домакинството на трите читалища. в с. Гарван, в кв. Бичкиня и кв. Нова махала. В 
дейностите по проекта се включиха от 60-90 млади хора, като от тях повече от половината са 
участници в спектаклите (на сцена и зад сцена). Спектаклите бяха представени пред около 300 
души публика, като половината от тях в младежка възраст. 

През 2020 г., със създадения спектакъл читалищните партньори ще участват в 
младежки фестивали от страната и чужбина. 

Участие в дейностите взеха 96 младежи. 
Проектът е финансиран от Община Габрово в размер на 4 000,00 лв. 

 
„Звезден фестивал – Габрово 2019г“ на Сдружение „Обсерватория за идеи 2Д” 
 Изпълнението на проекта е в периода 16.11.2019 г. — 17.11.2019 г., като сред 
основните цели при сформиране на учебната група е да се възстанови клуба по 
ракетомоделизъм и ангажираността на младежката аудитория в извънкласни занимания.  
 Сдружение „Обсерватория за идеи 2Д” организираха международен фестивал на тема: 
„Космически предизвикателства”. Фестивалът се проведе на територията на Планетариум 
Габрово и парк Градище на 16-17 ноември 2019г. Фестивалът беше разделен на 4 
взаимосвързани модула: 
  - интерактивна лекция водена от Space Academy на тема: „Колонизацията на Марс”; 
 - изграждане на мини биосфери с живи растения под ръководството на „Обсерватория 
за идеи 2Д”; 
 - изработване на ракетни модели с предоставени материали и под ръководството на 
клубовете по ракетомоделизъм; 
 - изстрелване на изработените ракетни модели.  

Самото изстрелване в парк Градище бе кулминация на това събитие, в присъствие 
гости от страната и чужбина. Основната цел на проекта е: „УЧЕНЕ ЧРЕЗ ПРАВЕНЕ”. 

Учениците имаха интерес към дейностите и организаторите ще продължат този вид 
концепция в последващи образователни проекти. Обученията се проведоха в Астрономическа 
обсерватория и планетариум – Габрово и местност Градище.  

Участие в дейностите взеха 96 младежи. 
Проектът е финансиран от Община Габрово в размер на 3 650,00 лв. 

 
През м. декември Община Габрово отправи покана за мотивирани предложения за 

изменение и допълнение на Правилника за финансиране на проекти по програма „Младежки 
дейности“ от бюджета на Община Габрово. 

През м. декември 2019 г. Община Габрово подаде за оценка проектно предложение за 
основен ремонт, доставка на оборудване и обзавеждане за създаване на младежки център на 
територията на бившия Летен театър. Заложено е възстановяване на сцената и 
благоустрояване на зелените площи. Кандидатстването е по процедурата „Изграждане на 
младежки центрове“ на програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено 
включване на уязвими групи“, съфинансирана от Финансовия механизъм на европейското 
икономическо пространство 2014-2021 г. 

Предвижда се там да се провеждат неформални обучения на младежи между 15 и 29 
години, международни инициативи за обмяна на опит, фестивали, услуги за млади хора, 
дейности с родители и деца. Планирано е създаване на пространства за работа в пет основни 



 

 

 
 

направления – „Младежки хъб“, „Младежко лидерство“, „Култура, екология и творчески 
активности“, „Спорт и физическа активност“, „Здраве и благополучие“. Важно изискване при 
преустройството на сградата, в случай че проектът бъде одобрен, е да се изгради място за 
настаняване на 35 души – за гостуващи младежи, групи, състави. Предвиден е отделен терен 
за тази база, която ще е с топла връзка към основната сграда. 

Прогнозната стойност на проекта „Възможност за изява на младите хора – създаване на 
младежки център в Габрово“ е 3 911 470 лв. Дейностите трябва да бъдат изпълнени за 3,5 
години. Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ, която може да бъде 
отпусната по програмата, е 2 000 000 евро. Подборът е конкурентен. 

 
През годините Общинска администрация Габрово се стреми да реализира различни по 

обем и съдържание младежки инициативи, обмени, кампове и проекти с участието на млади 
хора от община Габрово. Част от тях се надграждат всяка година и се превръщат в ежегодни и 
традиционни, организирани от млади хора за млади.  
 
 
 
 


