
     

 

ПОКАНА 

за подаване на проектни предложения за младежки дейности и 

инициативи, които да бъдат включени в Общински годишен план за 

младежта 2023 г.  

 

 

Община Перник кани младежки организации, регистрирани по 

ЗЮЛНЦ, отговарящи на чл. 19 и чл. 20 от Закона за младежта и неформални 

младежки групи, както и организации – работещи с млади хора, 

регистрирани и осъществяващи дейност на територията на община Перник 

минимум 1 /Една/ година, да представят проектни предложения за 

младежки дейности и инициативи, които да бъдат включени в 

Общинския годишен план за младежта през 2023 г. и финансирани от 

Община Перник. 

  

Проектните предложения следва да се изпълняват на територията на 

община Перник и да бъдат съобразени и разработени с една от основните 

приоритетни области, заложени в Общинската стратегия за младежта (2023-

2030 г.), като за предстоящата 2023 г. те са:  

1. Активни млади хора 

- повишаване информираността на младите хора; 

- улесняване на достъпа до информация за възможности 

- повишаване на социалните умения и компетенции 

- стимулиране на младежката активност 

2. Личностно и професионално развитие 
- насърчаване на младите хора за продължаващо образование и 

обучение, включително и неформално образование 

- стимулиране на творческия потенциал 

3. Насърчаване на доброволчеството 

- подкрепа и насърчаване на доброволчеството 

- опазване на околната среда и борба с климатичните промени 

4. Активност и здравословен начин на живот 

 

Проектните предложения ще се оценяват на 2 етапа: 

А. Административен преглед. 

Б. Съдържателна оценка – доколко проектните дейности са в 

съответствие с една от основните приоритетни области на Община Перник 

за предстоящата година; доколко са мотивирано обосновани; целеви групи 
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и обхват; очакван резултат и устойчивост; целесъобразност и балансираност 

на бюджета на проекта.  

 

Експертната комисия може да предлага на кандидата корекции и/или 

редукция на предложения бюджет, както и аргументирани промени в 

проектните предложения. 

 

Процедурата осигурява пряк и равен достъп на организациите до 

средствата от местни приходи в общинския бюджет за финансиране на 

младежки дейности, които за 2023 г. се предвижда да бъдат общо в размер 

на 30 000 (тридесет хиляди) лв.   

 

Проектните предложения се подават на хартиен и на електронен 

носител (CD/DVD) в деловодството на Oбщина Перник (пл. „Свети Иван 

Рилски” N 1А) до 16:00 часа на 25.11.2022 г.  

 

Пакетът документи (формуляр и образец на придружително писмо) за 

кандидатстване е публикуван на интернет страницата на Община Перник: 

www.pernik.bg.   
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