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I. ВЪВЕДЕНИЕ. СТРУКТУРА НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

 

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим 

европейско развитие на България. 

 

Годишният общински план е документ за планиране на младежката политика на 

местно ниво, програма и методика за изпълнение на националната политика за младите 

хора. Стратегическите цели на работата и дейностите за младите хора, са свързани с 

насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие, подобряване на 

достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на 

живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. 

 

Настоящият Годишен план за младежта 2017 г. се приема в изпълнение на Закона 

за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и Националната стратегия за младежта 2010-

2020 г. Планът определя целите и приоритетите на общинската политика за младите 

хора, както и финансовите ресурси за реализирането й.  

 

Взети са под внимание и стратегия Европа 2020 - стратегия за интелигентен 

устойчив и приобщаващ растеж; ревизира европейска харта и участие на младите хора в 

живота на общините и регионите, приета от Съвета на Европа; Стратегия на ЕС за 

инвестиране в младежта и мобилизиране на нейния потенциал. Този документ определя 

целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както и финансовите 

ресурси за реализирането й. 

 

Годишният общински план съдържа: 

 

1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в Община Малко Търново. 

2. Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането й. 

3. Организация и координация на дейностите за постигане на целите. 

4. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта. 

5. Осигуряване на публичност на плана. 

6. Дейности в изпълнение на общински годишен план за младежта 2017 г. 
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II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 

МАЛКО ТЪРНОВО 

 

Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички 

заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет - Малко Търново; Общинска 

администрация; Местна комисия за БППМН, териториални структури на 

заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства; учебни заведения; 

неправителствени организации работещи в областта на образованието, културата, 

спорта, туризма, местен бизнес.  

 

Заложени са мерки за по-добра координация в сфери като образование, трудова 

заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, младежко 

доброволчество, равнопоставеност на половете, конкурентоспособност. 

 

1. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора. 

 

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и 

засилващата се емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, 

които да накарат младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да 

търсят и получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. Грижата за 

младите хора е най – важната национална кауза 

Община Малко Търново е с население 3 460 жители (по данни на ГРАО към 

31.12.2016г.), от тях мъже - 1 677, жени - 1783. Младежите на възраст от 15-35 години са 

около 700 души, а по населени места са разпределени основно в гр. Малко Търново и с. 

Звездец. 

На територията на Община Малко Търново функционира едно средно училище 

„Васил Левски“ – гр. Малко Търново (1-12 клас), като същото е средищно и защитено. 

Действат две детски градини, в гр. Малко Търново и с. Звездец. 

Няма висши учебни заведения на територията на общината. 

Обучението е от смесен тип и протича в дух на толерантност. 

Чрез квалификация на педагогическите специалисти се допринася за 

усъвършенстването на образователните условия. 

Сформирана комисия извършва проверки в детските градини и училищата, дали 

родителите, настойниците и попечителите осигуряват присъствието на децата си в 

детските градини и учебните заведения за времето, през което те подлежат на 

задължителна предучилищна подготовка или задължителни учебни занятия. 



Икономическите причини за напускане на училище най-вече са ниските доходи, нисък 

жизнен стандарт и битови условия, също и голяма степен неграмотност от страна на 

родителите, както и понижен родителски контрол. 

 

2. Достъп до информация и качествени услуги. 

 

Информацията е важна най-вече за развитието на обществото и отделният човек. 

Съвременните информационни технологии дават значителни предимства на всички, 

които ги ползват. Също така важна роля в този процес играят обществените библиотеки 

към читалищата (гр. Малко Търново, с. Звездец и с. Граматиково), които работят 

активно за намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до 

интернет и до различни онлайн информационни услуги. Също така те определено 

популяризират между културното разбирателство и взаимното уважение, като основни 

механизми за превенция на дискриминацията чрез дейността си. 

 

3.  Здравословен начин на живот. 

 

На територията на Община Малко Търново действат едно болнично заведение в 

гр. Малко Търново и здравна служба в с. Звездец с оборудван кабинет, който е 

посещаван ежеседмично от личен лекар, което от своя страна улеснява ромското 

население и намалява също така значително семействата без личен лекар. 

През последните години все повече се наблюдава повишаване на процента млади 

хора, които са с наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното 

здраве. 

Общината разполага със стадион. Разполага с футболно игрище и писта за 

лекоатлети (макар и в не много добро състояние поради липсата на финансов ресурс) и 

детска площадка с дървени съоръжения, както и фитнес уреди на открито в градския 

парк. В общината има действащ клуб за народни танци „Настроение“ и доскоро 

действащ футболен клуб. 

Чрез спортните занимания основно в средното училище, младите хора развиват 

ценните физически и психически качества, осъществява се превенция на заболявания, 

както и вид превантивни мерки срещу противообществените прояви и престъпността. 

 

4.  Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение. 

 

Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение - 

младежи в специализирани институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи 



 
 

специализирани институции; младежи, страдащи от различни зависимости; бивши 

затворници и други групи младежи в риск. 

В тази насока общината е в готовност и има капацитета предприеме действия и 

окаже съдействие за насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, 

младежките работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в риск от 

социално изключване. Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 35 години в 

риск. Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното 

включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги за 

младите хора в неравностойно положение. Подпомагане на социалната адаптация и 

повишаване на пригодността за заетост на младежите в неравностойно положение. 

 

5. Развитие на младежкото доброволчество. 

 

Развитие на доброволчеството сред младите хора, община Малко Търново приема 

като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, 

социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско 

самосъзнание. 

Доброволчеството предоставя много възможности на младите хора да проявяват 

хуманност и да се грижат за другите, както и да се утвърдят общочовешки ценности най-

вече сред младото поколение. 

 

6.  Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 

 

Общината действа активно за подпомагането на млади хора да участват системно в 

организацията и изпълнението на общински мероприятия, като наблегнат на най-

интересните и актуални теми за самите тях, което от своя страна би обогатило 

социалният им живот и разнообрази социалната им среда. Също така до голяма степен в 

помощ на младото поколение в общината е подпомагането на читалищата като средища 

за информация, културно изразяване и градско участие. От изключително важно 

значение е осигуряването на ефективен достъп до образование и информация. 

 

7.  Ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

 

През 2016 г. МКБППМН има 15 /петнадесет/ образувани възпитателни дела. По- 

голямата част на извършени противообществени прояви е от момчета, като няма тежки 

престъпления. Зачестяват случаите на противообществени прояви сред млади хора от 

по-ранна възраст. Най-често девиантното поведение сред младежите се дължи на липса 



на самоконтрол и лекомислие, понижен родителски контрол, адекватна грижа, битова 

среда за децата и ниска посещаемост на учебните занятия. 

МКБППМН през изминалата година осъществи много дейности с цел превенция, 

обграждайки децата с внимание и грижа. 

 

III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА. 

 

ПРИОРИТЕТ 1. ИНФОРМАЦИОННИ И КОНСУЛТАНТСКИ УСЛУГИ В ПОДКРЕПА 

НА ЛИЧНОТО, ОБЩЕСТВЕНОТО И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖТА. 

 

Задача 1. Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, 

систематизирана и достъп на информация, удовлетворяваща широк спектър от 

потребности и интереси у младите хора. 

 

Задача 2. Читалища - средище на гражданско участие и сцена за културна изява на 

младите хора в самодейни колективи. 

 

Задача 3. Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени 

младежки програми. 

 

ПРИОРИТЕТ 2. ДЕЙНОСТИ НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖИТЕ ЗА 

УСПЕШНАТА ИМ ТРУДОВА И ЖИТЕЙСКА РЕАЛИЗАЦИЯ. 

 

Задача 1. Услуги в подкрепа в личностното и общественото развитие на младите хора. 

 

Задача 2. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора. 

 

ПРИОРИТЕТ 3. ДЕЙНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ. 

 

Задача 1. Предлагане на услуги за организиране на свободното време на младите хора.  

 

ПРИОРИТЕТ 4. НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ. 

 

Задача 1. Популяризиране на неформалното учене. 



 
 

 

ПРИОРИТЕТ 5. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖКОТО 

ДОБРОВОЛЧЕСТВО. 

 

Задача 1. Популяризиране на ценностите на доброволчеството в общината. 

 

Задача 2. Увеличаване броя на младежи, участващи в доброволчески инициативи. 

 

ПРИОРИТЕТ 6. ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

Задача 1: Подпомагане за постоянните годишни инициативи от неправителствени 

организации при тяхната дейност с целевите групи 

 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. 

 

Общинският съвети и кмета на общината си сътрудничат с териториалните 

структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора, при 

формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развити на 

младежта. 

Осъществяването на обратна връзка между кметове и кметски наместници в 

населени места, директора на училището и читалища на територията на общината. 

 

V.  ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 

 

 Общинския  план за младежта 2017 г. е разработен въз основа на планираните 

инициативи от общинска администрация, читалища, социални институции. 

 

В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията 

между ангажираните институции ще бъде осъществено от експерти на общинска 

администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните 

инициативи. 

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на 

предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

Общинският план за младежта е разработен като отворен документ. Ще се 

актуализира, допълва или изменя на база анализиране постигнати резултати. 



VI.  ОСИГУРЯВАНЕ НА ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА. 

 

Информация за дейностите в плана може да се получи от: 

1.  Информационен сайт на Община Малко Търново; 

2.  Бюлетин на Община Малко Търново 

3. Чрез общински и областни медии 

4. Чрез социалните мрежи 

 

 

VII.  ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА 2017 Г. 

 

ЗАДАЧИ ИНИЦИАТИВИ, ОЧАКВАНИ ОТГ.  ПЕРИОД ЗА БЮДЖЕТ 

  ДЕЙНОСТИ РЕЗУЛТАТИ 
ИНСТИТ

УЦИИ 
ИЗПЪЛН.   

ИНФОРМАЦ. КОНСУЛТ. УСЛУГИ В ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО, ОБЩЕСТВЕНОТО 

И КАРИЕРНОТО РАЗВЕТИЕ НА МЛАДЕЖТА 

ЗАДАЧА 1: 

Предлагане на 

информационни 

услуги, 

предоставящи 

актуална и 

достъпна 

информация, 

удовлетворяваща 

широк спектър от 

интереси и 

потребности на 

младите хора 

Анкетно 

проучване за 

интересите на 

младите хора; 

Организиране на 

тематични 

форуми, 

кампании, срещи 

на актуални теми 

Получено 

обобщена 

информация за 

нагласите за 

анкетираните; 

Запознати млади 

хора с желаните 

от тях теми 

ОБЩИНА 

Училище 
Постоянен 

Не е 

необходим 

ЗАДАЧА 2: 

Читалищата и 

читалищното 

сдружение като 

средища за 

гражданско 

участие и сцена 

за културна изява 

на младите хора 

Провеждане на 

традиционни 

празници и 

обичаи в селата и 

в града 

Проведени 

празници и 

обичаи по 

населени места; 

Брой младежи 

взели участие 

ОБЩИНА 

Читалища 
Постоянен 

Общински 

бюджет 

ЗАДАЧА 3: 

Популяризиране 

на 

възможностите 

за младежка 

заетост чрез 

отворени 

европейски 

програми 

Поставяне на 

материали на 

информационно 

табло;    Участие в 

младежки 

програми 

Публикувани 

информационни 

материали; Брой 

участвали 

младежи 

ОБЩИНА 

Училище 

Читалища 

Постоянен 
Не е 

необходим 



 
 

ДЕЙНОСТИ, НАСОЧЕНИ КЪМ ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖИТЕ ЗАУСПЕШНАТ ИМ 

ТРУДОВА И ЖИТЕЙСКА РЕАЛИЗАЦИЯ 

ЗАДАЧА 1: 

Услуги в 

подкрепа на 

личностно и 

обществено 

развитие на 

младите хора 

Организиране на 

лекции за 

повишаване на 

сексуалната и 

здравната култура 

на младежите от 

общината 

Проведени 

лекции на 

различни теми 

Читалища 

и училище 
Постоянен 

по проект 

BG-SW 

програма 

ЗАДАЧА 2: 

Развитие на 

таланта, 

културното 

изразяване и 

творческото 

умение на 

младите хора 

Организиране на 

културни 

мероприятия; 

Стимулиране и 

подпомагане 

участието на 

млади хора в 

неравностойно 

положение в 

художествената 

Проведени 

мероприятия и 

отбелязани 

събития; 

Материално 

стимулирани 

младежи с 

изявени дарби 

Общински 

съвет, 

ОБЩИНА, 

Читалища 

Постоянен 
Общински 

бюджет 

ДЕЙНОСТИ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ НА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

ЗАДАЧА 1: 

Предлагане на 

услуги за 

организиране на 

свободното 

време на младите 

хора 

Стимулиране на 

младите хора за 

занимания с масов 

спорт; 

Организиране на 

системни спортни 

занимания за деца 

и младежи в 

свободното време; 

Участие на 

младежи в 

общински, 

регионални и 

национални 

турнири, 

състезания, 

олимпиади и 

конкурси 

Увеличаване 

броя на системно 

занимаващите се 

младежи със 

спорт и спортни 

мероприятия 

ОБЩИНА 

Читалище 
Постоянен 

Общински 

бюджет 



НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

ЗАДАЧА 1: 

Популяризиране 

формите на 

неформалното 

обучение 

Повишаване 

опита и уменията 

на младите хора и 

приобщаването 

им към 

ценностите на 

гражданското 

общество, 

културата, 

здравословния 

начин на живот и 

за 

предотвратяване 

на 

противообществе

ните прояви, чрез 

неформално учене 

Повишаване на 

активната 

гражданска 

позиция;   

Изнасяне на 

лекции 

Читалища, 

Училище, 

ЦОП, 

МКБППМ

Н 

Постоянен 
Не е 

необходим 

ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА НА МЛАЦЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

ЗАДАЧА 1: 

Популяризиране 

на ценностите на 

доброволчествот

о в общината 

Запознаване на 

младежите със 

задачите и 

отговорностите на 

доброволчеството 

чрез 

информационни 

материали 

Запознати 

младежи за 

актуални 

доброволчески 

инициативи 

ОБЩИНА 

Училище 
Постоянен 

Не е 

необходим 

ЗАДАЧА 2: 

Увеличаване 

броя на младежи 

участващи в 

доброволчески 

инициативи 

„Да почистим 

заедно!" - 

организирано 

почистване на 

обществени места 

в град Малко 

Търново и 

населените места 

от младежи 

По- голям брой 

обхванати 

младежи в 

инициативата 

ОБЩИНА; 

Училище и 

Читалища 

месец юни 

и/или 

септември 

Общински 

бюджет 

ДЕЙНОСТИ В ПОДКРЕПА ОТ НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИЯ 

ЗАДАЧА 1: 

Подпомагане за 

постоянни 

годишни 

инициативи 

Коледно 

тържество; 

Великденска 

инициатива; летни 

културни 

празници; излети 

сред природата и 

др. 

Насочване на 

фокус към 

децата на 

Общината; 

Повишаване 

обществения 

статус на 

младежите в 

Общината 

ОБЩИНА; 

НПО; 
Постоянен 

Общински 

бюджет 

 

     Настоящия план е приет с Решение № 215 по Протокол № 19 от заседание на 

Общински съвет – Малко Търново проведено на 28.04.2017 г. 


