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ОТЧЕТ  

ЗА ДЕЙНОСТТА НА ОТДЕЛ „ОБРАЗОВАНИЕ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“ 

ПРЕЗ 2018Г. 

 

Образование и младежки дейности 

Системата за предучилищно и училищно образование (СПУО) в Община Силистра 

обхваща следните законодателно установени институции:  девет общински детски 

градини, шестнадесет училища, три общински центъра за подкрепа за личностно развитие 

(ОДК, НАО „Галилео Галилей“ и ООС „Младост“), един държавен  центъра за подкрепа 

за личностно развитие - център за специална образователна подкрепа  и едно държавно 

специализирано обслужващо звено (Регионален център за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование).  

Предучилищно образование 

На територията на Общината функционират 9 детски градини, разпределени в 7 

населени места и в 15 отделни сгради. В град Силистра детските градини са 6 с 8 сгради, в 

общинските села - Айдемир, Калипетрово, Бабук, Проф. Иширково, Йорданово и 

Брадвари са 3 със 7 сгради. 

През 2018 г. в 47 целодневни групи се обучаваха 1 307 деца, от които 590 в 

подготвителни групи и 36 в яслени групи към ДГ „Нарцис”, гр. Силистра и ДГ „Мир”, с. 

Айдемир. В предучилищното образование и подготовка в общината работиха 96 

висококвалифицирани педагогически специалисти и 104 административно обслужващ 

персонал. 

Отдел „Образование и младежки дейности“ следи ежемесечно средната месечна 

посещаемост в общинските детски градини. Достигната е много добра пълняемост на 

групите - 86% от записаните деца редовно посещават детска градина, като средната 

месечна посещаемост в група е 16 деца. Подлежащи на задължително обучение в 

подготвителни групи са посещавали редовно детска градина, като броят на неизвинените 

отсъствия е сведен до минимум. 

През 2018г. две детски градини реализират проекти финансирани по Програмата за 

образование, обучение, младеж и спорт „Еразъм+“, както следва: ДГ „Нарцис“ е партньор на ДГ от 

Франция, Румъния, Гърция и Естония по проект „Всички различни и какво от това? Педагогически 

практики в детската градина за успех на всички“ по приоритетна ос К2, на стойност 17 590 € и ДГ 

„Роза“ реализира по приоритетна ос К1 проект „Иновативни методи в образованието“, на стойност 

4 470 €. 

Училищно образование 

В съответствие с нормативните изисквания, Отдел „Образование и младежки 

дейности“, в координация и сътрудничество с директорите на училища, разработи 

Система за прием в първи клас, като ежегодно изготвя график за дейностите и предоставя 

на училищата списъци с подлежащите на задължително обучение деца.  

На територията на община Силистра функционират 11 общински и 5 държавни 

училища. Структурата на училищната образователна система в областния град предлага 

многообразие от профили и професии, както и подготовка на кадри в областта на спорта. 

Успешно се развива и функционира Обединеното училище „Св. Климент Охридски“ в с. 

Професор Иширково. В него се осъществява професионално образование в І гимназиален 

етап по две професии – „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ и „Работник в 
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дървообработването“. Професията „Работник в хранително-вкусовата промишленост“ е 

една от професиите, определени с постановление на Министерски съвет като професия, по 

която е налице очакван недостиг от специалисти на пазара на труда. За нея се осигурява 

допълнително финансиране за издръжка. Обединено училище „Св. Климент Охридски“, с. 

Професор Иширково дава възможност за подпомагане процеса на задържане на учениците 

след VІІ клас в училищна среда чрез професионално обучение. 

Статутът на средищни училища се запази в ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, гр. 

Силистра, ОУ „Св.св. Кирил и Методий“, с. Калипетрово, ОбУ „Св.Кл. Охридски“, с. 

Професор Иширково. В тях се обучават ученици от близки населени места, в които 

училищата са закрити. Осигурени са условия за целодневна организация на учебния ден и 

столово хранене за всички ученици от І до VІІ клас, заявили желание за това. 

С ПМС 472 от 9 юли 2018г. две гимназии: ЕГ „Пейо Яворов“ и ПМГ „Св. Кл. 

Охридски“, са включени в списъка на иновативните училища в Република България за 

учебната 2018/2019г година. 

Община Силистра разполага с 10 училищни автобуса, предоставени за ползване от 

Министерство на образованието и науката. С тях се осигурява безопасното придвижване 

на ученици от населени места със закрити училища до средищни и приемни училища. С 

училищни автобуси разполагат 6 общински училища в град Силистра, Основното 

училище в с. Калипетрово и Обединеното училище в с. Професор Иширково. Със средства 

от държавния бюджет се осигурява безплатно пътуване на всички ученици от І до ХІІ клас 

на общинските и държавни училища с училищните автобуси и по транспортна схема от 

населените места, в които училищата са закрити или не се провежда обучение в 

съответния клас. 

Две училища са проблемни по отношение на сформирането на паралелки: 

- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в с. Брадвари с 35 ученици от І до VІІ клас в 1 

маломерна и 3 слети паралелки. Община Силистра дофинансира училището с 

допълнителни средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по 

стандарт за съответната дейност. През 2018  г. за училището са осигурени 16 373 лв.  

- ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” в с. Калипетрово с 62 ученици от І до VІІ клас в  7  

маломерни паралелки, в т.ч. 18 ученици от с. Бабук, където училището е закрито. За 2018 

г. община Силистра осигури допълнителни средства за дофинансиране и обезпечаване на 

учебния процес в размер на 11 215 лв. 

За основните училища в с. Брадвари и с. Калипетрово през 2019 г. се планира да се 

осигурят от общинския бюджет общо 35 772 лв. извън средствата по стандарт. 

В община Силистра функционират 6 професионални гимназии – 5 държавни и 1 

общинска. В тях се обучават 999 ученици в дневна, индивидуална и комбинирана  форма 

на обучение, а в една паралелка се осъществява дуално обучение.. Професионалните 

гимназии предлагат широк спектър от професии и специалности в областта на 

административните услуги, механотехниката, производствените технологии, леката 

промишленост и сградостроенето. Община Силистра активно участва при формиране на 

държавния план-прием за професионалните паралелки и съгласуването на предлаганите 

професии и специалности, в съответствие с реалните потребности на общината и пазара на 

труда. 

 Услуги по професионално ориентиране в училищата от община Силистра се 

предоставят основно от Центъра за кариерно ориентиране (ЦКО), който от м. януари 

2018 г. е в структурата на ЦПЛР-НАО „Галилео Галилей“. Дейността си в новата 
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структура Центърът започна с организиране на конкурс за лого в началото на м.февруари 

2018 г. с цел популяризиране на дейността и услугите. Участваха 18 млади хора, като 

проекта на победителя стана официално лого на ЦКО – Силистра. През 2018 г. Центърът 

за кариерно ориентиране осъществи групови обучения и индивидуални консултации на 

над 2 900 ученици от I до XII клас чрез прилагане на инструментариум за ранно кариерно 

ориентиране. В процеса на кариерното информиране ЦКО осъществи връзки и срещи за 

най-търсените  професии на пазара с Бюрото по труда, с ръководствата на фирми в 

общината, университетите в Североизточен район и страната. Организиран и проведен бе 

и Форум „Дни на фотографията 2018“ . 

Обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

С РМС №373/05.07.2017 г. бе създаден Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст. В изпълнение на Механизма в 

Община Силистра бяха сформирани 6 екипа с 96 представители на училища и детски 

градини, Регионално управление на образованието- Силистра, общинска администрация, 

кметове и кметски наместници на населени места, социални работници от Дирекция 

социално подпомагане-Силистра, полицейски инспектори от Районно управление – 

Силистра. Обходени бяха общо 1 195 адреса, 1 171 еднократно и 24 втори път. В чужбина 

са заминали 919 деца, a записаните в детска градина и училище – 78 деца и ученици. 

Незаписани са 12, от които 5 ученици са на така нареченото „домашно образование“. До 

края на учебната 2017/2018  са съставени 25 акта за установяване на административно 

нарушение против родители, които не са записали или не са осигурили присъствието на 

децата си в ДГ или училище, както и присъствието им в допълнително обучение през 

лятната ваканция за тези, които не са усвоили компетентностите, заложени в учебната 

програма за съответния клас. Издадени бяха и 16 наказателни постановления. 

От 08.06.2018 г. по-горе цитираното Решение прерасна в Постановление №100 за 

създаване и функциониране  на Механизъм за съвместна работа  на институциите по 

обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст. Предвид ангажиментите на местната власт на 

територията на община Силистра бяха създадени 7 екипи по обхват, в които са включени 

23 общински служители, кметове и кметски наместници. Участниците в екипите 

преминаха обучение, организирано от РУО-Силистра. С това Постановление бе създадена 

Информационна система за реализация на Механизма /ИСРМ/. В началото на м. ноември 

2018 г. са валидирани 514 адреса на деца и ученици, подлежащи на задължително 

предучилищно и училищно образование, но необхванати в образователната система. 

Обходени са 462 адреса, в чужбина са заминали 447 деца и ученици, а записаните в детска 

градина и училище са 4. През месеците октомври и ноември 2018 г. са съставени 15 акта 

за установяване на административно нарушение против родители, които не са записали 

или не са осигурили присъствието на децата си в детска градина или училище. Броят на 

тези административни актове ще нарасне поради изискването на чл. 5, ал. 9, т. 4 на 

Механизма за ежемесечно подаване на информация от директорите на училища и детски 

градини чрез ИСРМ за неосигурено задължително присъствие на учениците за повече от 5 

учебни часа или за повече от 3 дни на дете, посещаващо група за задължително 
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предучилищно образование, по неуважителни причини, с цел налагане на наказания на 

родителите по реда на чл. 347 от ЗПУО. 

В изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст, през  м. април 2018 г. Община Силистра съвместно с Местната 

комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

постави началото на инициативата »Клас на годината» за допуснати най- малък брой 

неизвинени отсъствия. Наградени бяха 7 паралелки /4 – от ОУ „Отец Паисий“, 2 – от ОУ 

„Св.Кирил и Методий“, с. Брадвари и 1- от ЕГ „Пейо Яворов“/.За учебната 2018/2019 г. е 

разработена система от показатели, включваща не само неизвинените отсъствия, но и 

успех на паралелката,  отпаднали ученици, санкции, наложени от директора на 

училището, участия на класа в състезания, олимпиади, конкурси, фестивали, празници и 

др. В навечерието на 24 май ще бъдат обявени първенците. 

Центрове за подкрепа за личностно развитие 

В община Силистра функционират 3 общински Центъра за подкрепа за личностно 

развитие  - Обединен детски комплекс, Народна астрономическа обсерватория „Галилео 

Галилей” и Обединено общежитие за средношколци „Младост“. 

Работа с талантливи и даровити деца в свободното им от учебни занятия време в 

областта на науката, изкуството и спорта в Община Силистра е приоритет на Обединен 

детски комплекс и Народна астрономическа обсерватория. В годините те доказаха, че са 

институции, които целенасочено работят за откриване на таланта на детето и имат 

интердисциплинарен характер на обучение и  все повече се превръщат в сигурна среда за 

общуване на децата и учениците. Тези две институции затвърдиха своето място, като  

предлагат условия за алтернативна заетост  на младите хора в борбата срещу негативите 

на обществото ни, които все по драстично нарастват: агресия, насилие, наркомания, 

проституция, алкохолизъм. В ОДК 945 деца и ученици са включени в дейности в три 

направления – наука и техники, изкуства и спорт, а в НАО „Галилео Галилей“ – 130 деца и 

ученици се обучават в направление наука и техники в областта на астрономията. 

Участници от всички учебни групи се включват в дейности от Общинския календар за 

изяви по интереси на децата и учениците от община Силистра и в Културния календар на 

Община Силистра. За 250 участници в групите са осигурени възможности за участие в 

различни национални и международни изяви. Изявените ученици са награждавани с 

грамоти на ОДК, НАО, Национален дворец на децата и Сертификати за участие.  

Ежегодно, от 2007г. до настоящия момент Отдел „Образование и младежки дейности“ 

разработва общинска Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от 

държавните и общинските училища, за материално стимулиране на талантливите и 

надарени деца. През 2018 г. по Програмата са разпределени средства в размер на 5 000,00 

лв. за над  80 ученици, класирани на призови места индивидуално или групово в 

състезания и конкурси. Едногодишни стипендии в размер на 135,00 лв от МОН и ММС 

получават 5 ученици за класиране на призови места в национални състезания и конкурси. 

По волята на проф. д-р Иван Гаврилов и с решение на Педагогическия съвет 6 ученици 

от ЕГ „Пейо Яворов“, ПМГ „Св.Кл.Охридски“ и ОУ „Отец Паисий“ получават стипендии 

за показани отлични резултати в учебно-възпитателния процес, за родолюбие, 

патриотизъм и интерес към историята на родния край и образователното дело. 
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Обединено общежитие за средношколци „Младост” предоставя социална услуга на 

237 ученици, чието местожителство е извън град Силистра, като учениците от СУ 

„Дръстър” са освободени от месечна такса. Общежитието е с капацитет 240 легла. 

Разполага с добре оборудвани занимални, библиотека с богат фонд и компютърен 

кабинет, необходими за добрата самоподготовка на учениците. В общежитието работят 11 

квалифицирани педагогически специалисти. Те оказват подкрепа на учениците по време 

на самоподготовката им чрез консултации по различни учебни дисциплини. Чести са 

случаите на индивидуална работа с ученици с трудности при усвояването на учебния 

материал или с такива с девиантно поведение. За мотивиране на учениците за включване и 

участие в дейностите в общежитието са сформирани 10 групи за занимания по интереси. 

За успешното адаптиране и пребиваване в общежитието, за постигане на положителни 

промени в поведението и по-високи резултати от обучението, педагогическата колегия 

поддържа непрекъснати контакти с родителите на учениците и с техните класни 

ръководители. 

Грижата за децата и учениците със специални образователни потребности през 

2018 г. се осъществяваше от институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование, от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото 

образование /РЦПППО/ и от Центъра за специална образователна подкрепа /ЦСОП/. От 

общо 259 деца и ученици, с установен статут със СОП, за 158 /61%/, се полагат 

специализирани грижи от 10 ресурсни учители, 8 психолози и 5 логопеди, назначени 

съответно в детската градина или училището. Останалите 39% деца и ученици със СОП се 

обучават от специалисти от РЦПППО и ЦСОП. Този процес изпълнява духа и логиката на 

ЗПУО и Наредба за приобщаващото образование за свеждане на специалната грижа на 

равнище най- близко до детето и ученика, а именно в образователните институции.  

Финансиране: 

Финансирането на функция «Образование» е приоритет за Община Силистра и с 

най-голям относителен дял  спрямо разходите за всички функции. Бюджета на функция 

„Образование“ за 2018 г. е в размер на 15 914 654 лв, в т.ч. за училищата, ООС „Младост“, 

ОДК, НАО „Галилео Галилей“ и Дейност „Други Дейности по образованието“ – 

11 869 480 лв. и за детските градини – 4 045 174 лв. 

Ежегодно Отдел „Образование и младежки дейности“ разработва формули за 

разпределение на средствата от държавния бюджет за делегираните от държавата 

дейности. След приключването на финансовата година се  изготвя анализ на разходите в 

местна дейност, за издръжката и храненето на децата в детските градини, с оглед на 

прецизиране и рационализиране на тези разходи.  

Всяка календарна година се изготвят Правила за определяне на работните заплати, 

а до края на месец октомври и оценяване на постигнатите резултати от труда на 

директорите на детски градини. 

За повишаване качеството и условията на обучение училищата работят и по 

проекти, финансирани от национални програми, програми на ЕС и други донори. 

Национални програми на МОН 

1. НП ”Оптимизация на училищната мрежа”, Модул „Оптимизиране на вътрешната 

структура на училищата и самостоятелните общежития” За 2018 г. Община Силистра е 

кандидатствала и получила финансиране по програмата за четири етапа на обща стойност 
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275 387 лв. Средствата са изцяло за изплащане на обезщетенията на освободения персонал 

в училищата, детските градини и общежитието; 

2. По НП „Осигуряване на съвременна образователна среда” са получени 27 598 лв. 

3. По НП „Ученически олимпиади и състезания“ за подготовка на ученици за 

олимпиади и състезания са получени общо 16 250 лв. 

4. Общинските училища са финансирани и по НП „Без свободен час” с 17 674 лв. за 

създаване на условия за непропускане на учебно съдържание чрез осигуряване на 

заместващи учители 

5. Финансов ресурс е получен и по НП „Информационни и комуникационни 

технологии в училище” в размер на 34 100 лв. за подобряване качеството и възможностите 

за електронно обучение в системата на предучилищното и училищното образование, 

достъп до съвременни информационни и комуникационни технологии.  

6. По НП „Развитие на системата на предучилищното образование“ за 6 детски 

градини са получени 9 072 лв. за повишаване качеството на предучилищното образование 

чрез използване на съвременни дидактически материали и насърчаване участието на 

родителите. 

7. По Постановление № 200 на Министерски съвет от 18.09.2018 г. са осигурени  

допълнителни средства, предназначени за ученически шкафчета. Средствата в размер на 

24 883,00 лв. бяха предоставени на общинските училища, в които се обучават ученици от I 

до VII клас включително.  

8. Общата стойност на получените средства по Програмата за мерки за закрила на 

деца с изявени дарби, както и стипендии за образователни резултати е 20 585 лв., които се 

разходват под формата на стипендии за учениците. 

9. По НП „Физическо възпитание и спорт“ детските градини и училищата са 

получили 12 531 лв. 

 

Постигнат напредък по изпълнението на целите и приоритетите на 

Общинския план за развитие  

1. В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното 

образование Отдел „Образование и младежки дейности“ разработи Анализ на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие, Стратегия за подкрепа за 

личностно развитие и Годишни планове за 2017 г. и 2018 г. за изпълнение на Стратегията, 

приети с решение на  Общински съвет – Силистра. Посочените документи целяха да 

осигурят подкрепа за личностно развитие на всички деца и ученици в съответствие с 

индивидуалните им потребности;  подходяща физическа, психологическа и социална 

среда за развиване на способностите и уменията им, както и осъществяване на подкрепата 

за детето и ученика най-близко до мястото, където живее и учи. Отчетени бяха 

потребностите на децата и учениците в общината при целеполагането и реализирането на 

дейностите.  

Стратегията се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на 

местно ниво. Увеличен бе броят на специалисти, които предоставят обща и допълнителна 

подкрепа. Подобрена бе материална база в детски градини и училища. Добро е 

взаимодействието между институциите в изпълнение на Механизма за съвместна работа 

на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици 

в задължителна предучилищна и училищна възраст. Провеждат се традиционни събития, 
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които включат голям брой ученици и ангажират свободното им време. Осигурена е 

гъвкава транспортна схема за пътуващите ученици. Повишен е обхватът на учениците в 

целодневната организация на учебния процес. Децата и учениците са ангажирани с 

разнообразни занимания по интереси, предлагани в детската градина, училището и 

центровете за подкрепа за личностно развитие. 

През м. март 2018 г., като част от годишния план по стратегията, бе проведен 

общински форум на тема: „Овладяването на българския език в контекста на езиковата 

ситуация в община Силистра“. Концепцията на събитието бе доминирана от стремежа да 

се постави началото на една практика, която да установи традиция на продуктивно 

присъствие на методическата и педагогическата колегия с нейните практически 

постижения и търсения. За участие в кръглата маса бяха поканени педагогически 

специалисти от всички образователни степени, университетски преподаватели, студенти, 

експерти от Регионалното управление на образованието – Силистра и Регионална 

библиотека „Партений Павлович“, представители на неправителствени организации, 

читалища, журналисти, Общински съвет. Идеята на форума да бъде споделен опит в 

овладяването на българския език и се очертаят факторите, които въздействат, за да се 

подобри езиковата култура на децата и учениците, е отворена тема за следващи форуми и 

дискусии. 

Съществен компонент в цялостната политика през последните години в страната, 

както и на местно ниво е обучението (формално, неформално и информално) и 

възпитанието в предприемачески дух. През учебната 2017/ 2018 г. Отдел „Образование и 

младежки дейности“ е партньор със СНЦ „Паралел Силистра“ и ПГСУАУ „Атанас Буров“ 

при реализирането проект „Предприемачество за младежка трудова мобилност“, 

финансиран по Програма Interreg V-A Румъвия-България. В резултата от изпълнението на 

проектните дейности3 500 ученици участваха в 10 съвместни инициативи за подобряване 

на заетостта сред младите хора и интеграцията в трансграничния регион, а иминно: 

 Съвместна схема за обучение по „Предприемачество без граници“; 

 Мрежа за сътрудничество между преподаватели по предприемачество; 

 Съвместни обучения и уебинари на учители и ученици за 70 участници; 

 Функциониране на 10 трансгранични учебни компании в ПГСУАУ „Атанас Буров“, 

гр. Силистра и Професионална гимназия по икономика в гр. Кълъраш за 150 ученици и 10 

бизнес ментора; 

 Съвместно състезание „Иновационен лагер“ за 40 ученици; 

 Езикови курсове с езикива практика за 40 участници; 

 Съвместно изложение на трансграничните учебни компании; 

 Информационна кампания в региона за 600 участници; 

 Уебстраница и учебна платформа с 1 000 клиенти; 

2. Отдел „Образование и младежки дейности“ ежегодно изготвя Общинския 

план за младежта,в съответствие с изискванията на Закона за младежта и в координация 

с Общински консултативен съвет по въпросите за младежта. През 2018г., с активното 

участие на Ученически парламент бяха реализирани редица дейности, свързани с 

неформалното образование на младите хора: конкурсни сесии „Младите за Силистра” и 

„Младежта срещу насилието и наркотиците”;  обучения; литературна конференция на 

тема „Животните в българската литература и култура”за ученици от 11 и 12 кл., съвместно 

с ВТУ“Св.св.Кирили и Методий“; превантивни кампании; благотворителни концерти; 
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участие в национални младежки срещи, младежки форум „Диалогът с младите хора-залог 

за промяна“ и др.. 

Съвместно с ОДК и НАО „Галилео Галилей” Отдел „Образование и младежки 

дейности“  реализира дейностите от Общинския календар на извънкласните дейности – 

конкурси, изложби, лекции и наблюдения, Международен екологичен форум „Сребърна”, 

Национален конкурс за литературни творби и за рисунки „Земята – наш дом”, 

рецитаторски конкурс „С България в сърцето”, национални празници и др. събития. 

3. През 2018г. продължава реализирането на проект «Мога и успявам», 

финансиран от Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от 

етническите малцинства. Проектът е разработен от отдел „Образование и младежки 

дейности“ за дейности, които стартираха през  м. октомври 2017г. и обхващат две 

последователни учебни години. Той хармонира с целите на  Плана за действие на Община 

Силистра за подкрепа на интеграционните политики (2015-2020). Фокусът е поставен 

върху 100 ученици от 6 до 11 клас от малцинствени етнически групи от Обединено 

училище „Св. Климент Охридски”- с. Професор Иширково и Професионална гимназия по 

производствени технологии „Евлогий Георгиев“- гр. Силистра. Целта е създаване на 

условия за обхващането и задържането им системата на училищното образование, чрез 

мотивирането им да участват активно в обучението, да променят отношението си към 

образователния процес в резултат на допълнителни занимания и подобряване на 

образователни им резултати, като се оказва подкрепа за продължаване на образованието 

им в гимназиален етап и придобиване на професионална квалификация, както и 

квалификация на педагогическите специалисти за работа в мултикултурна среда.  

Отдел „Образование и младежки дейности” работи в тясно сътрудничество с 

Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” по защита правата на 

децата и осигуряване на най-добри условия за тяхната социализация и обучение. Активно 

работим с Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, ПИЦ и РЗИ като провеждаме съвместни превантивни кампании и 

инициативи- информационни кампании, летни клубове по интереси и др.Установени са 

партньорски отношения и със НПО в рамките на Общинския консултативен съвет по 

въпросите  за младежта, като се включваме в организацията и реализацията на дейности 

по различни проекти, обучения, информационни кампании и др. 

 

 

03.01.2019г. 


