
 

 

ПАРТНЬОРСТВОТО  МЕЖДУ БИЗНЕС 

 И ОБЩЕСТВО – ГАРАНТ ЗА БЪДЕЩЕТО 

 
 



МЛАДИТЕ ХОРА  СА НАШЕТО БЪДЕЩЕ  

Основната цел на бизнеса и обществото по отношение на младежта е 

осъществяване на ефективни дейности, свързани с подкрепа на 

инициативността на младите хора и техните организации за успешното 

им развитие и реализация в обществения живот . 



Броят на младежите в общината от 15 до 29-годишна възраст е 3 685, което  

представлява 17,39 % от населението на общината.  Партньорството между бизнес, 

община, образователни институции и обществени организации е насочено към: 

ДЕЙНОСТИ  ЗА ПОДКРЕПА 

 Достъп до образование, адекватно на 

изискванията и потребностите на пазара на труда; 

 Създаване на условия за професионално 

ориентиране и реализация; 

 Подобряване на условията на живот за младите в 

община Козлодуй чрез осигуряване на възможности 

за активното им  включване в обществения живот; 

 Осигуряване на подкрепа за студенти за обучение 

по направления и специалности, от които има 

нужда обществото. 



ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, АДЕКВАТНО НА 

ИЗИСКВАНИЯТА И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА 

НА ТРУДА 

     

 

                                                                                                                                                   

Във връзка с професионалната подготовка на младите хора, в община Козлодуй 

функционират една професионална гимназия  и три средни училища, които дават 

възможност на учениците да се обучават в различни сфери на обществения живот 

и потребностите на пазара на труда:  

Професионална гимназия по ядрена 

енергетика „Игор Курчатов“, гр. Козлодуй – 

 

учениците се обучават в 5 специалности: 

„Ядрена енергетика”, „Топлотехника –

топлинна, климатична, вентилационна и 

хладилна”, „Компютърна техника и 

технологии”, „Електроенергетика” и нова 

специалност „Управление на 

радиоактивните отпадъци”. 



  Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий”, гр. Козлодуй обучава ученици в 

профилите „Хуманитарни науки“  и 

„Природоматематически”; 

 

 Средно училище „Христо Ботев”, гр. 

Козлодуй обучава ученици в профилите 

„Софтуерни и хардуерни науки”  и 

„Предприемачески”; 
 

 Средно училище „Св. св. Кирил и 

Методий”, с. Бутан обучава ученици по 

професия  „Техник 

растениевъд“,  специалност  „Растителна 

защита и агрохимия“ 
 

 

 

                                                                                                                                                   

     

ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ, АДЕКВАТНО НА ИЗИСКВАНИЯТА 

И ПОТРЕБНОСТИТЕ НА ПАЗАРА НА ТРУДА 



 

                                                                                                                                                   

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

Община Козлодуй, в партньорство с бизнеса, училища, висши учебни 

заведения и организации, за трета поредна година провежда Панорама на 

образованието и професионалното ориентиране и реализиране.  
 

 
Участие на бизнеса: 

- АЕЦ „Козлодуй” ЕАД; 

- ДП РАО; 

- „Енергомонтаж” ЕАД; 

- „Атоменергоремонт” АД; 

- Пиреос банк; 

- Общинска банка; 

- Първа инвестиционна банка; 

- „Попови миз” ЕООД; 

- „Пауни” ЕООД; 

- МБАЛ „Св. Иван Рилски” и др. 



 

                                                                                                                                                   

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 



 

                                                                                                                                                   

 

 

Участие на училища: 

- Средно училище „Христо Ботев”, гр. Козлодуй; 

- Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, гр. Козлодуй; 

- Средно училище „Св. св. Кирил и Методий”, с. Бутан 

- Професионална гимназия по ядрена енергетика „Игор Курчатов”, 

  гр. Козлодуй; 

- Професионалната гимназия по каменообработване, с. Кунино 

- Национално училище за планински водачи „Васил Левски”, 

  с. Черни Осъм и др. 

 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 



 

                                                                                                                                                   

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 



 

                                                                                                                                                   

 

 

Участие на висши учебни заведения:   

- Технически университет, гр. София; 

- Технически университет, гр. Габрово; 

- Технически университет, гр. Варна; 

- Медицински университет, гр. Плевен; 

- Стопанска академия „Д. А. Ценов”, гр. Свищов; 

- Русенски университет „Ангел Кънчев”; 

- Нов Български университет; 

- Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”;  

- Колеж по енергетика и електроника към ТУ, гр. София и Филиал във 

Враца  към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” и др. 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 



 

                                                                                                                                                   

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 



 

                                                                                                                                                   

 

 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

 

Участие на организации: 

 

-  ЖенСъвет към „АЕЦ Козлодуй” ЕАД; 

-   Интеграл – Образователни програми; 

-   Фондация „Заедно в час”; 

-  Сдружение „Събитието”; 

-  Център за кариерно ориентиране, гр. Враца; 

-  Общински детски и младежки парламент, гр. Козлодуй. 



 

                                                                                                                                                   

 

 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО 

ОРИЕНТИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ 



 

                                                                                                                                                   

 

 

ПОДОБРЯВАНЕ НА УСЛОВИЯТА НА ЖИВОТ ЗА МЛАДИТЕ В 

ОБЩИНА КОЗЛОДУЙ ЧРЕЗ ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА 

АКТИВНОТО ИМ  ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВЕНИЯ ЖИВОТ 

Младежка заетост: 

Община Козлодуй в партньорство с Дирекция „Бюро по труда”, гр. 

Козлодуй дава възможност  за включване на безработни млади хора в 

различни Национални и Оперативни програми – „Нова възможност за 

младежка заетост” и „Обучения и заетост на младите хора”, както и 

осигуряване на заетост в строителни фирми и Общинско предприятие 

„Комунални дейности”.  

 

Достъп до спортни обекти:  

Осигурени са възможности за масов спорт в спортните обекти: спортна 

зала „Христо Ботев”, гр. Козлодуй, външна фитнес площадка, 

тренировъчен стадион, стадион „Христо Ботев”. 

 

 

 

 
 

 

 



 

                                                                                                                                                   

 

  Осигуряване на културна среда: НЧХП „Христо Ботев – 1879”, 

Национален музей-параход „Радецки”, провеждане на Младежки 

фестивал „Шумът на реката”, участие в мероприятия от Културния 

календар на Община Козлодуй 

 



 

                                                                                                                                                   

 

 
ОСИГУРЯВАНЕ НА ПОДКРЕПА ЗА СТУДЕНТИ ЗА ОБУЧЕНИЕ 

ПО НАПРАВЛЕНИЯ И СПЕЦИАЛНОСТИ, ОТ КОИТО ИМА 

НУЖДА ОБЩЕСТВОТО 

Предвид потребността на общината от квалифицирани кадри 

в различни професионални направления, Община Козлодуй 

провежда целенасочена социална политика, включваща 

финансово подпомагане на студенти.  
 

Финансирането на студентите се извършва съгласно 

Правилник, приет с Решение на ОбС, Козлодуй, със средства 

от собствени приходи. Специалностите и направленията, за 

които се осигуряват средства, се определят ежегодно в 

зависимост от нуждите от конкретни кадри. 
 

Към момента Община Козлодуй подпомага трима студенти, 

обучаващи се в професионално Направление „Педагогика”. 
 

 



 

 
  

 
  

Ползотворният диалог между бизнеса, институциите и младите хора 

е гарант за развитие на обществото. 
  

 

                                                                                                                                                   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 


