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І. ВЪВЕДЕНИЕ.  
 
Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско 
развитие на България. Настоящата програма за младежта за 2020 г. се приема в 
изпълнение на Закона за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и Национална 
стратегия за младежта 2012-2020 г. Тези два документа формират държавните 
политики за младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие: 

 насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 
хора,  

 подобряване на достъпа до информация и качествени услуги,  
 насърчаване на здравословен начин на живот,  
 превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение,  
 развитие на младежкото доброволчество,  
 повишаване на гражданската активност,  
 стимулиране на младите хора в малките населени места и селските райони,  
 развитие на международния и междукултурния диалог,  
 повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.  

 
Планът за младежта за 2020 година  определя целите и приоритетите на общинската 
политика за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането й.  
Общинската политика, насочена към младите хора, като ценен социален ресурс 
определя обществените и институционалните нагласи, приоритетите, формулирането 
на комплексна и устойчива визия по отношение на младежкия сектор в община 
Минерални бани.  
 
ІІ.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА МИНЕРАЛНИ 
БАНИ. 
                                 ДЕМОГРАФСКА ТЕНДЕНДЕНЦИЯ И ПЕРСПЕКТИВА. 
Тенденциите в демографските процеси и измененията в броя и основните  структури на 
населението оказват силно влияние върху основните системи на  обществото:  
икономическата,  образователната, здравноосигурителна и системата за   социална 
защита.  В същото време икономическата и социална среда се отразяват в  голяма 
степен върху развитието на демографските събития. 

Съгласно  предоставените данни от Териториално статистическо бюро-Юг , Хасково, 
/Таблица 1/  от 2013 до 2015 г.  броят на населението в община Минерални бани 
постепенно се увеличава. През следващите три години 2016 - 2018 г.  намалението на 
населението, макар и незначително е факт. Младите хора, а вече и младите семейства 
напускат общината и се насочват към големите градове на страната или извън нея, 
търсейки по-добър живот . 
Населението на Община Минерални бани към 31.12.2018г. по статистически данни е      
6092 души, като от тях 798  са на възраст от 15 до 29 години. Относителния дял на 
младежите в общината е 13,10 % , което показва, че населението на общината 
застарява.  /Таблица 1 и таблица 2/ 
 
 



Таблица 1: Динамика на населението на община Минерални бани  

 
Таблица 2 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

Общо на 
възраст 
15-29 години. 

 
1033 995 1024 1023 934 850 

 
798 

От 15-19 304 289 257 255 202 193 191 

От 20-24 326 328 370 358 340 299 264 

От 25-29 403 378 397 426 392 358 343 

 
От данните в таблица 2 е видно , че се наблюдава колебание в броя на младите хора в 
община Минерални бани, като  от 2013 до 2015 г броят  расте, а от 2016 до 2018 г. 
намалява незначително. Това колебание се дължи на факта, че много от семействата, 
работещи в чужбина остават трайно да живеят там и вече вземат при себе си и своите 
деца. 
Проблемът с младежите, които нито работят, нито учат, не  участват  в някаква форма 
на квалификация има няколко измерения - изявен е както регионално, така и по 
отношение на етническите общности и по различно качество на образование. 
 Често младите хора изпитват липса на необходима информация за устройване на 
работа. Няма наложена практика на работодателите да инвестират в обучението и 
квалификацията на младите работници и служители. Голяма част от младите хора са 
демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията на труд на работното 
място. Младите хора са пасивни и не търсят реализация на трудовия пазар. 
Това показват и данните  на Бюрото по труда гр.Хасково  за 2019 година./Табл.3/ От 
общо 147 регистрирани безработни  10 са младежите, регистрирани в бюрото по труда. 
 
                Таблица 3 

 2019 г. 

Общо на възраст 
15-29 години. 

10 

15-19 год. 2 

20-24 год. 1 

25-29 год. 7 

 
По данни от таблиците №4 и №5 е видно ,че  от общо 147 регистрирани безработни,  от 
тях 10 са  младежи, като  1 е с основно образование и двама от тях без квалификация. В 
сравнение с данните от 2017 и 2018 г., се наблюдава спад както на броя на 
регистрираните младежи, така и спад  на общия брой регистрирани безработни. 
 
 
 
 
 

ГОДИНИ НАСЕЛЕНИЕ 
АБСОЛЮТЕН 

ПРИРАСТ 

ТЕМП НА 

ПРИРАСТ % 

2013 5891   

2014 6168 277 4,7 

2015 6413 245  3,97 

2016 6292       - 121 -1,88 

2017 6186                  -  106 -1,68 

2018 6092                  -    94 -1,52 



Таблица 4 

 
Показатели 

 
Всичко 

 По образование 

Висше Средно 
В т. ч. 
Средно 
професионално 

Основно 
Начално 
и по- 
ниско 

1.Регистрирани 
безработни 147 10 53 47 37 47 

от тях:- жени 97 6 28 25 27 36 

а)до 19г. вкл 2 0 1 1 1 0 

от тях :- жени 1 0 0 0 1 0 

б)от 20 до 24г. 
вкл. 1 0 1 1 0 0 

от тях:-жени 2 0 1 1 1 0 

в)от 25 до 29г 
вкл. 7 1 6 5 0 0 

от тях:- жени 3 1 2 2 0 0 

 
Таблица 5 

 
Показатели 

 
Всичко 

С 
придобита 
професия 

Специалист                          
и 
общо 

Без квалификация 

Общо 
Със средно 
образование 

С 
основно 
и по- 
ниско 

1.Регистрирани 
безработни 147 28 29 90 6 84 

от тях:- жени 97 16 15 66 3 63 

-с намалена 
работоспособност 2 0 1 1 0 1 

-с висше 
образование 10 0 10 0 0 0 

а)до 19г. вкл 2 1 0 1 0 1 

от тях :- жени 1 0 0 1 0 1 

б)от 20 до 24г. 
вкл. 1 1 0 0 0 0 

от тях:- жени 1 1 0 0 0 0 

в)от 25 до 29г. 
вкл. 7 2 4 1 1 0 

от тях:- жени 3 1 2 0 0 0 

 
 
Обобщени, предизвикателствата пред младежите в община Минерални бани са:  

 Ниска степен на образование и липса на квалификация; 
 Увеличаване на доверието в институциите; 
 Заетост главно в ,,сивия” сектор на пазара на труда;   
 Липса на икономическа и социална мотивация за собствен бизнес и 

предприемачески инициативи;  
 Недостатъчно развити публични услуги в подкрепа на младите хора;  
 Предпочитания за изява в неформална среда и липса на желание за формална 

изява на граждански позиции;   
 Липса на достъп до информация за младите хора от малките населени места;  
 Липса на представителство чрез младежки съвети на общинско ниво;  



 Немотивираност на младите хора да участват в доброволчески дейности и 
акции;   

 Пренебрегване на здравословния начин на живот /хранене, спорт, опасности от 
полово предавани болести, неупотреба на наркотици и др./ като ценност;  

 Липса на привлекателни възможности за реализация на младите в селата на 
общината; 

 Сътрудничеството между отделните институции при реализирането на 
младежките политики не е достатъчно ефективно;  

 
 
         Приоритет 1.  НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО 
РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 
 

 А/ Трудова реализация. 
         И през 2020 година младите хора ще продължават да търсят възможности да се 
реализират трудово преди всичко в туристическите обекти за настаняване , заведения 
за обществено хранене, шивашки фирми, , в търговията и услугите, в селското  и горско 
стопанство  на територията на Минерални бани. 
Необходими са следните мерки:  
        - Осигуряване на възможност за стажуване. 
        - Повишаване информираността на младите хора за устройване на работа. Да се 
инвестира в обучение и квалификации на младите работници и служители. 
        - Подобряване на връзките между образователни, обучителни институции и 
бизнеса за улесняване на прехода от образование към заетост. 
        - Насърчаване на изследователския интерес на ученици и млади хора за  участие в 
проекти.  
        - Насочване към професионално образование и обучение на младежи  в 
неравностойно положение. 
       - Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика и насърчаване на 
доброволчески и общностни  инициативи, генериращи заетост за младежи от уязвимите 
групи.  
         - Подкрепа за създаване на социални предприятия, обвързани с осигуряване на 
работни места за младежи в риск. 
 
Б/ Доходи и жизнен стандарт. 
    Въпреки, че през последните  години средното ниво на безработица в община 
Минерални бани намалява от 11,3% / през 2016 г./  до 8,52% през 2018 г./ , тя  остава със 
стойности по-високи от средните за област Хасково -6,5% и 6,1% за страната за 2018 г. 
Доходите са  много по-малки в сравнение със средните доходи в големите градове, а  
от  там  и жизненият стандарт на младите хора е сравнително нисък. Много от 
младежите са издържани от родителите , бабите и дядовците. Особено това е валидно 
за селата. За да бъде повишен жизненият им стандарт е необходима спешна трудова 
реализация. 
Необходими са следните мерки:  
    - Разширяване на достъпа на младите хора до посреднически услуги за намиране на 
работа чрез информиране и консултиране относно възможностите за мотивационно и 
квалификационно обучение, изготвяне на индивидуални планове за действие, както и 
насочване към подходящи свободни работни места, включително и по програми и 
мерки за заетост и обучение. 
     - Предоставяне на групово мотивационно обучение и индивидуален пакет от услуги за 
мотивиране и насърчаване на трудовата реализация на безработни и обезкуражени млади 
хора. 



     - Осигуряване на възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, 
завършили основно, средно или висше образование, с цел улесняване на прехода между 
образование и заетост чрез средства от Оперативната програма «Развитие на човешки 
ресурси» по Европейския социален фонд. Оборудване и адаптиране на работни места за 
младежи с увреждания 
 В/ Трудова мобилност. 
   Заплаха за община Минерални бани е засилване на миграционните  и 
емиграционните процеси,  свързани с търсене на работа особено сред младите хора. 
Поради ниската заетост и липсата на близка перспектива за намиране на работа, много 
от младежите търсят реализация на трудовия пазар в по-големите градове или в 
чужбина. Тези, които работят в страната пребивават в родните се места обикновено в 
почивните дни, а тези от чужбина се прибират по време на отпуски. Очакваме през 
2020 година тази тенденция да продължи. 
Мерки: Необходимо е създаване на нови работни места с атрактивно заплащане, за да 
се намали потока на напускане на общината от младите хора. 
 
 Г/.Нагласи към предприемачаство.  
     Ниската активност в областта на предприемачеството сред младите хора в България 
се дължи преди всичко на липса на достатъчно умения, опит и ресурси за стартиране  
на собствен бизнес. Много от тях, които имат намерение да се заемат със собствен 
бизнес предпочитат преди това да натрупат знания, професионален опит в избраната 
област, както и да намерят необходимия им стартов капитал.                                                
      Мерки:  
  -Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитието на собствен бизнес. 
Насърчаване на млади хора с изключителни постижения в областта на иновациите и 
промотиране на техните успехи.  
  - Подпомагане на млади хора със съответно образование и иновативни бизнес идеи да 
започнат собствен високотехнологичен бизнес, за създаване на технологични фирми.  
   -Популяризиране на социалното предприемачество сред младите хора. 
   -Подобряване на предприемаческите умения и професионалните умения в 
земеделието и туризма чрез инициативи, кампании, проекти. 
   - Да се повиши достъпа до информация, консултантски услуги и  финансиране  за 
стартиране и развитие  на предприемачески инициативи на млади хора . 
 
 Д/.Достъп до финансиране. 
       Чрез общински бюджет, еврофондове и НПО. 
 
 Е/ .Достъп до обучения за квалификация и преквалификация. 
    Достъпа до услугите за квалификация и преквалификация в Общината ще се 
осъществява главно чрез Бюрото по труда и чрез работодатели. 
       Мерки:  
  -Необходимо е да се разшири достъпа до обучения за квалификация и 
преквалификация, чрез които ще се осигури подкрепа на младите хора за решаване на 
проблеми с оглед на индивидуалните качества на личността и връзката между тези 
качества и възможностите, които се предоставят в определен момент за включване в 
обучения чрез различни програми.  
  -Трябва да се направи необходимото за стимулиране участието на работодатели, 
които подкрепят професионалната интеграция  чрез квалификация и преквалификация 
и повишават производителността и адаптивността на заетите млади хора. 
Ж/ .Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 
самостоятелно учене. 



      Неформалното обучение все още не е достатъчно популярно и слабо се прилага 
сред учениците и младежите в общината. 
     Мерки: През 2020 година ще продължи процеса на популяризиране формите на 
неформалното учене сред младите хора – чрез публично подпомагане и предлагане на 
услуги за разширяване на знанията, опита и уменията на млади хора за приобщаването 
им към ценностите на гражданското общество, науката, културата, изкуството, 
здравословния начин на живот, безопасността на движението по пътищата и за 
предотвратяване на противообществените прояви.  
 
         Приоритет 2.  Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 
    А/.Достъп до специализирана информация, спeциализирани консултации и други 
специализирани услуги. 
     През 2019 година поради липса на финансови средства в общината няма  изграден 
общински младежки център, които да играе роля на притегателен и информационен 
център за младежите от община Минерални бани. През 2020 година общината ще 
работи за изграждане на младежки структури , които още по добре да обхванат  и 
работят с младите хора на община Минерални бани.    
      Мерки:  
  -Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора -  
запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната 
общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз.     
   -Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за семейно 
планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително 
и за развитие на умения за добро и отговорно родителство. 
   - Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното 
време на младите хора. 
   -Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие на 
младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически 
лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за 
социален туризъм, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.  
   -Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и 
общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени 
умения.  
    -Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения 
на младежите съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, 
младежкото творчество и изява. Насърчаване и подпомагане на развитието на 
талантливите млади хора в областта на изкуството, науката, спорта чрез: улесняване на 
достъпа до нови технологии,   подкрепа на младите таланти с интерес към 
хуманитарните, инженерните и точните науки 
 Приоритет  3 .Здравословен начин на живот. 
А/.Здравословен статус. 
      В последните няколко години се наблюдават и тревожни тенденции, въпреки че за 
някои млади хора здравословният начин на живот  –  правилно хранене,  спорт и др., се 
превръща във висша ценност.    Ще продължават да нарастват потребностите от 
развитието на по-задълбочени знания в области като сексуално и репродуктивно 
здраве,  предпазване от полово предавани болести, превенция на вредните 
поведенчески рискови фактори.  
Липсата на знания в областта на здравната култура и здраве сред ромските младежи е 
изключително висока.    
        Мерки:  
     -Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта 
и физическата активност. 



     -Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм 
     -Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната култура на 
младите хора. 
Б/.Достъп до здравеопазване. 
       В Община Минерални бани през 2020 година ще функционират 2 практики за 
доболнична помощ и 4 зъболекарски практики , които имат договор със здравната 
каса. В училищата ще продължават да функционират лекарски кабинети, обслужвани 
от 1 фелдшер и 4  медицински сестри. Липсва  болнична помощ,  като най-близката 
такава е в гр. Хасково.  Център за спешна медицинска помощ /ЦСМП/ също липсва. 
 В/.Употреба на психотропни вещества, цигари и алкохол. 
        Употребата на психотропни вещества в Община Минерални бани все още е 
сведена до много малко изолирани случаи. Радващо е разбирането сред младите хора 
,че това е много вредно за здравето и по този начин се ограничава неговото 
популяризиране.   Нараства  обаче процентът на младите  хора,  които употребяват 
алкохол и цигари, особено сред младежите на възраст от 15  до 24 години. Това 
определено е тревожно . 
        Мерки: Засилване броя и ролята на информационните кампании, насочени към 
младите хора за вредата от употребата на психотропни вещества, цигари и алкохол. 
 Г/ .Физическа активност и спортни занимания и достъп до спортни 
обекти,съоръжения и до други възможности за масов спорт. 
   В община Минерални бани функционират 5 спортни клуба: 
В тези клубове младежи на възраст от 15 до 29 години съответно са: 
   -Хандбален клуб„Топлика”–Минерални бани,/отбор жени/-8 състезатели  
   -Футболен клуб” Топлика”- Минерални бани– 12 състезатели 
   -Футболен клуб „Аида” - Караманци – състезателите са ученици от 1 до 9 клас 
   -Клуб по борба „Буря”- Караманци, състезателите са ученици от 1 до 9 клас  
   -Шахматен клуб“Ботев“ –Караманци –ученици от 1 до 9 клас 
   Общината разполага със стадиони, който са достъпни за всички, плувни басейни-
открити и закрити, като единият -  „Олимпик“ е с олимпийски размери, открити 
спортни площадки в двете училища, спортни съоръжения и фитнес зони в големите и 
обновени паркове. През 2018 година общинският център се сдоби с  
многофункционално спортно игрище, находящ се в УПИ VI-175, кв. 24 по плана на с. 
Минерални бани, предназначено основно за тренировки и състезания по хандбал, като 
е съобразен с всички технически изисквания за баскетбол, волейбол, футбол, тенис на 
корт и др. През 2019 г в общинския център отвори врати и фитнес център. 
     През  2020 година предстоят  две състезания по колоездене, традиционния мини 
маратон Хасково-Минерални бани, турнири по шах-мат, хандбал и тенис на маса. В 
спортния календар се включват и учениците със мероприятия залегнали в техните 
училищни спортни календари.  
      На територията на община Минерални бани има изградени 6 екопътеки, които 
предлагат  отлични възможности за социален , еко  и културен туризъм. 
  Мерки:  
   -Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, спорта и 
физическата активност.  
    -Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм 
    -Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната култура на 
младите хора 
  
 Д/. Достъп до информация за превенция на рисковите практики и здравословен 
начин на живот. 
         В община Минерални бани ще продължат да се провеждат  анкетни проучвания и 
организиране на информационни кампании – раздаване на информационни 



материали, брошури, представяне на презентации, свързани с: борба с 
тютюнопушенето и употребата на алкохол, борба с наркотиците/26 юни – Световен ден 
с наркоманиите/, борба с ХИВ/СПИН / /1 декември – Международен ден за борба със 
СПИН/,  24 март - Световен ден за борба с туберкулозата. 
       Мерки 
      - Разработване и разпространение на здравна информация, съобразена с нуждите на 
младите хора чрез мобилизиране на младежките информационни мрежи. 
        - Подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях качествени услуги   и   до   
съвременна   научна   информация   по   въпросите   на   сексуалното   и репродуктивното 
здраве, превенция  на нежелана бременност и на болести, предавани по полов път. 
 
Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 
положение 
А/.Достъп до социални услуги в населеното място. 
       Младежите от общината имат достъп до социалните услуги ; „Личен асистент” и 
„Център за активно включване“. 
Б/.Достъп до специализирани услуги за социална и професионална интеграция-
информираност относно политиките за социално включване. 
    Специализираните услуги за младежи към този момент в община Минерални бани 
са: „Личен асистент”и „Център за активно включване“. 
     Мерки:  
     -Необходимо е разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на 
услуги за развитие на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, 
юридически лица с нестопанска цел, читалища, спортни организации, организации за 
социален туризъм, община и др.  
    -Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и 
общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени 
умения. 
Приоритет 5.  Развитие на младежко доброволчество. 
      А/.Отношение и нагласи към доброволчеството. 
    Младежите от Община Минерални бани имат частична нагласа да участват в 
доброволчески акции и кампании и други форми на гражданска активност, като  
готовността от 15 до 20 години е най-голяма. Макар да се забелязва повишаване 
готовността на младите хора да участват в доброволчески акции, все още са 
ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на 
доброволчеството все още не се познава широко от младежите, защото са неразвити 
механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество, като важна 
проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене.  
       Мерки:  
     -Организиране на инициативи  сред младите хора в община  Минерални бани  за 
популяризиране на  ценността на доброволчеството с цел насърчаване и подпомагане 
на участието  им в младежко доброволчество.  
     -Развитие на механизми за публично подпомагане на  младежкото доброволчество,  
като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, 
социално сближаване, солидарност между поколенията,   формиране на гражданско 
самосъзнание и активност, и като форма на неформално учене. 
     - Осигуряване на подходящо обучение и квалификация за младите доброволци, 
свързани с извършваните от младежите доброволчески дейности. 
 
  Приоритет 6. Гражданска активност на младите хора.  
 А/.Свободно време- интереси и нагласи.  



          Младежките организации все повече не се възприемат като среда за гражданска 
изява на новите млади хора. Младите предпочитат да се изявяват в неформални среди 
– събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове, интернет форуми и 
чатове. Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „нещо 
безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в 
бъдеще. От друга страна са активни по теми, значими предимно за младите - например 
човешките права,  които засягат чувството им за справедливост.  Диалогът с младите 
хора на общинско ниво по въпроси, които ги засягат, все още не е структуриран за 
разлика от установените европейски модели на представителство чрез национални, 
регионални и местни младежки съвети. Усилията за преодоляване на тези тенденции 
през 2020 година ще продължат.  
       Интересите на младите хора и техните нагласи за участие в спортния живот ще се 
проявяват преди всичко в участия в различни мероприятия, организирани в Общината 
за повишаване на младежката активност.   

 Участие в неформална среда –събирания за празници с приятели, спортни 
мероприятия, интернет клубове, чатове , интернет форуми. 

  Участие по теми значими предимно за младите хора като екология и човешки  
права, които засягат чувството им за справедливост.  

 Участие в инициативи: 22 април – Международен ден на земята,  Седмица на 
гората – акции за засаждане на дървета, акции за почистване, поставяне на 
хранилки за птици, отбелязване на международен ден за безопасен интернет, 
1 юни – Международен ден на детето, 9 май – Ден на Европа и Ден на 
ученическото самоуправление и др. 

 Участие в спортни и туристически прояви. 
 
      Мерки:  
        -Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския 
живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти. 
Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.  
          -Признаване на приноса на инициативите на неорганизираните млади хора. 
          -Популяризиране   и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска 
активност.  
        -Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки 
инициативи      
 Б/.Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие . 
         Информацията от Общината, Бюрото по труда, НПО е достъпна до младите хора, 
но все още не достига до всички поради различни причини, предимно субективни.  
Усилията в това направление ще продължат и през 2020 година. 
 
 
 
         Мерки:   
         -Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора 
-  запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от местната 
общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз 
       -Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за семейно 
планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително 
и за развитие на умения за добро и отговорно родителство.  
       -Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното 
време на младите хора.   



       -Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в 
обществените библиотеки. 
        - Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за развитие 
на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, юридически 
лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, организации за 
социален туризъм, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.  
      -Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на личностното и 
общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на жизнени 
умения. 
В/. Нагласи към дейността на институции, НПО и др. 
        Безработицата и сравнително нисък стандарт на живот, в сравнение с големите 
градове, карат младежите от общината да се отнасят с недостатъчно доверие към 
всички институции , НПО и други подобни формирования. Усилията за преодоляване на 
тази негативна тенденция ще продължи и през 2020 година.   
 Мерки: 
        -Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във 
формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на общинско ниво.  
        -Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно ниво и в 
гражданския контрол върху дейността на общинските органи, включително и чрез кампании за 
връщане на доверието на младите хора в администрацията. 
 
 Приоритет 7.  Развитие на младите хора в малките населени места и селските 
райони. 
 А/.Достъп до обучение и образование в малките населени места и селските райони. 
 И през  2020 год.  директорите на двете средни училища ще продължат тенденцията 
да разкриват професионални паралелки насочени към сферата на туризма и 
балнеологията. Мотивите на двамата директори е, че Минерални бани е един от 19 те 
национални балнеоложки курорти, който през последните години се превърна в 
обновена и атрактивна туристическа дестинация и имат  подкрепата на  местните 
хотелиери и ресторантьори, както и на  общинското ръководство.По този начин  
младите хора, завършвайки своето образование и придобивайки професионална 
квалификация в родното си място,  ще могат да се реализират на местния туристически 
пазар.     
 Б/ Достъп до информация в малките населени места и селските райони. 
          Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в 
работата, достъпът до информация на младите хора все още е  ограничен.  Публичните 
услуги в подкрепа на младежта все още не са с необходимото качество и не достигат 
до всички нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в села на общината. 
През 2020 година ще продължи преодоляването на тази тенденция. 
       Мерки: 
             - Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите 
хора -  запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от 
местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз. 
              - Публично подпомагане и предлагане на консултантска помощ за семейно 
планиране и развитие на устойчиви семейни модели сред младите хора, включително 
и за развитие на умения за добро и отговорно родителство 
              - Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното 
време на младите хора.  
              -Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в 
обществените библиотеки.  
                    -Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за 
развитие на младите хора - професионални консултанти, търговски дружества, кооперации, 



юридически лица с нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации, 
организации за социален туризъм, общини, бизнес центрове, бизнес инкубатори и др.  
               -Подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на 
личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на 
жизнени умения. 
В/.Възможности за прекарване на свободното време. 
       Младежите имат възможност да спортуват, да се занимават с художествена 
самодейност в училищата и читалищата. Отлична възможност предоставя общината за 
туризъм. 
 
 Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международен диалог.   
 А/.Отношение към различието /Толерантност/.   
        Общуването между младежите с различни религиозни и етнически 
принадлежности в общината е на много добро ниво. Досега не са регистрирани 
напрежения и нетърпимост на база религия и етнос. Напротив,  участието в различни 
програми и мероприятия ,както и в различни трудови колективи никога сериозно не е 
поставян въпроса за разделение на база религия и етнос. Налице е търпимост и 
уважение между отделните етноси и религии 
          Мерки: Организиране на прояви за опознаване на отделните етнически общности 
и техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие 
между общностите. 
 
 Приоритет 9: Ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 
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        В превенцията на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за 
борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни /в т.ч .младежи/ .        
За 2019 година ,комисията има два регистрирани случая. Местната комисия ще 
продължи да работи и през 2020 година съгласно Закона за борба с 
противообществени прояви на малолетни и непълнолетни / в т. ч. младежи / в две 
основни направления:   Организиране и координиране на социално-превантивната 
дейност от една страна и от друга страна възпитателно-корекционна работа.                     
          Местната комисия съвместно с училищните комисии по превенция на рисково и 
девиантно  поведение на учениците ще продължи да провежда  постоянни различни 
форми на превенция на насилието. Един от приоритетите в дейността на местната 
комисия  в община Минерални бани е превенция на агресивните прояви сред 
учениците, стремежът е да се използват различни  инструментариуми за въздействие – 
напр. индивидуални и групови консултации, предоставяне на информационен 
материал за насилието и презентации на класните ръководители, провеждане на 
анкетни изследвания.   
 
 Б/.Доверие към институциите и правоохранителните органи. 
          Ескалацията на агресивното и проблемно поведение налага необходимостта в 
работата по превенция на насилието да се използва междуинституционален и 
интердисциплинен подход на местно ниво. МКБППМН ще работи екипно с Детска 
педагогическа стая - Хасково, Участък  ,,Полиция” – Минерални бани, Отдел ,,Закрила 
на детето” към Дирекция ,,Социално подпомагане” - Хасково, УКПППУ ,съд 
,прокуратура, следствие и други, с идеята да се обединят  усилията и те да бъдат  в 
максимална помощ на подрастващите. Главна цел ще бъде повишаване 
информираността у младите хора за видовете насилие, начините да се предпазят от тях 
и местата, където могат да сигнализират в случаите, когато са жертва или свидетели на 
насилие. По този начин постепенно ще се засилва и доверието към институциите и 
правоохранителните органи.                           



 
ІІІ. ВИЗИЯ.  
 
ПОДОБРЯВАНЕ КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТ НА МЛАДИТЕ ХОРА И НА УСЛОВИЯТА ЗА 
УСПЕХ НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ВСЕКИ МЛАД ЧОВЕК НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА 
МИНЕРАЛНИ БАНИ. 
 
ІV.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА 
ЗА МЛАДЕЖТА. 
 
1.НАСЪРЧАВАНЕ  НА  ИКОНОМИЧЕСКАТА  АКТИВНОСТ  И  КАРИЕРНОТО  РАЗВИТИЕ  НА 
 МЛАДИТЕ ХОРА   
 
1.1.  Стратегическa  цел:  Създаване  на  благоприятна,  насърчаваща  и  подкрепяща  
среда за качествена професионална реализация на младите хора в България.  
1.2. Оперативни цели 
1.2.1 Оперативна цел: Улесняване на прехода от образование към заетост. 
Задача  1.  Подобряване  на  качеството  на  средното  и  висшето  образование  и  не-
формалното  обучение,  както  и  насърчаване  на  ученето  през  целия  живот,  в  съот-
ветствие с потребностите на пазара на труда 
Задача  2. 
Създаване  на  благоприятна  среда  за  професионална  реализация  и  кариерно  разви
тие  на  младите  български  специалисти  в  държавната  и  общинска  администрация 
Задача  3.   
Стимулиране  участието  на  работодатели,  които  подкрепят  професионалната  ин-
теграция  на  младите  хора  и  повишават  производителността  и  адаптивността на за-
етите млади хора,  
1.2.2 Оперативна цел: Насърчаване на икономическата активност на младите хора 
Задача 1. 
 Консултиране на предприемчиви млади хора с цел развитие на собствен  бизнес. 
Задача  2.   
Подкрепа  за  създаване  на  социални  предприятия,  обвързани  с  осигуряване на ра-
ботни места за младежи в риск.   Задача 9. Популяризиране на социалното предприема
чество сред младите хора. 
 Задача 3. 
Създаване на нови работни места в сектора на социалната икономика  и  насърчаване  
на  доброволчески  и  общностни  инициативи,  генериращи  заетост  за  младежи от     
уязвимите групи.  
Задача 4. 
 Оборудване и адаптиране на работни места за младежи с увреждания. 
1.2.3 Оперативна  цел:Успешно  съвместяване  на  професионалния  и  личния живот  
на младите хора.  
Задача  1.   
Развитие  на  гъвкави  форми  на  заетост  на  младите  хора  ‐  споделяне  на  едно  ра-
ботно  място,  работа  на  непълно  работно  време,  ротация  на  работното  място, 
работа на плаващо работно време, насърчаване на дистанционната работа и др.  
 Задача  2.  
Създаване на условия за баланс между професионалния и личния живот.  
 
Задача  3.  
Продължаване  на  системните  политики  за  равнопоставеност  между  половете в па-
зара на труда, в икономическия, обществения и семейния живот. 



 
 
2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ. 
 
 2.1. Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална 
подкрепа на пълноценното личностно и обществено развитие на младите хора в 
съответствие с потребностите и интересите им.  
Оперативна цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите 
хора. 
ЗАДАЧИ: 
 1. Публично подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, 
предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща 
широк спектър от интереси и потребности на младите хора. 
 2. Организиране на национални, регионални, областни и общински информационни 
кампании, насочени към младите хора.  
3. Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от 
местната общност и като граждани на Република България и на Европейския съюз. 
Оперативна цел: Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на 
младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и 
особености на младежката възраст.  
ЗАДАЧИ: 
 1. Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на 
личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие на 
жизнени умения. 
 2. Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното 
време на младите хора.  
3. Гарантиране качеството на публично подпомагани услуги за развитие за младите 
хора.  
4. Подобряване на достъпа на младите хора до интернет.  
Оперативна цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 
младите хора.  
ЗАДАЧИ: 
 1. Насърчаване и подпомагане на развитието на талантливите млади хора в областта 
на изкуството, науката, спорта чрез: • улесняване на достъпа до нови технологии; • 
подкрепа на младите таланти с интерес към хуманитарните, инженерните и точните 
науки и спорта.  
2. Подпомагане развитието на млади български творци и участието им в европейския и 
световен културен обмен. 
 
3.НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ. 
 
 3.1. Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите 
хора. Оперативна цел: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на 
младите хора.  
 
ЗАДАЧИ: 
 1. Насърчаване и подпомагане на сътрудничеството между младежките работници, 
здравните специалисти, младежките и спортните организации за утвърждаване на 
здравословен начин на живот сред младите хора. 
 2. Осигуряване на ефективно прилагане сред младите хора на Насоките на ЕС за 
физическата дейност, особено сред младежите с увреждания.  
Оперативна цел: Повишаване на сексуалната култура на младите хора.  



 
ЗАДАЧИ:  
1. Създаване и прилагане на нови форми на здравно образование в училищата, както и 
насърчаване на здравната просвета в читалищата, младежките средища, спортните и 
младежките организации, включително и чрез развитие на подхода „Връстници 
обучават връстници”, с цел развитие на знания, нагласи и умения за здравословен 
начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики. 
 2. Подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях качествени услуги и 
до съвременна научна информация по въпросите на сексуалното и репродуктивното 
здраве, превенция на нежелана бременност и на сексуално предавани инфекции.  
Оперативна цел: Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора.  
ЗАДАЧИ:  
1. Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на здравето, 
спорта и физическата активност. 
 2. Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия спорт и туризъм. 
 3. Мотивационни и информационни кампании за повишаване на спортната култура на 
младите хора. 
 
4.ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО 
ПОЛОЖЕНИЕ. 
 
 4.1. Стратегическа цел: 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. 
 
Оперативна цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в неравностойно 
положение с политиките за закрила на детето.  
ЗАДАЧИ: 
 1. Развитие на социални услуги (включително от типа подкрепа, придружаване, 
менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск и 
синхронизирането им с политиките в областта на закрила на детето.  
Оперативна цел: 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. 
ЗАДАЧИ:  
1. Насърчаване на сътрудничеството между социалните работници, младежките 
работници и младежките лидери за приобщаване на младите хора в риск от социално 
изключване.  
2. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост на 
младежите в неравностойно положение. 
 
5.РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО.  
5.1. Стратегическа цел: развитие на доброволчеството сред младите хора като 
движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, 
социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско 
самосъзнание.  
 
Оперативна цел: Популяризиране на доброволчеството.  
ЗАДАЧИ:  
1. Удостоверяване и признаване на обучението, опита и уменията, получени от 
младите хора по време на доброволческата дейност. 



 2. Въвеждане и поддържане на добри практики за управление на млади доброволци 
за набиране, обучение, стимулиране, наблюдение и оценка, както и за признание на 
постиженията им.  
3. Въвеждане на „доброволческа книжка” като официален удостоверителен документ 
за обстоятелствата, свързани с доброволческата дейност на младите хора. 
 4. Правно регулиране на статута на доброволческите организации. 
 5. Установяване на стандартите за младежкото доброволчество и на публичен контрол 
в защита на младите доброволци.  
6. Насърчаване на младежкото доброволчество от държавата и общините.  
Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите хора.  
ЗАДАЧА: 
1. Насърчаване и подпомагане на участието на младежи от община Минерални бани в 
доброволчески дейности в страната и чужбина. 
 
6.ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ  
 
6.1. Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на 
младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните 
демократични ценности и стандарти. Оперативна цел: Насърчаване на 
самоорганизирането на младите хора.  
ЗАДАЧИ:  
1. Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации от 
държавата, общините, бизнеса и обществото. 
 2. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и 
младежки инициативи. Оперативна цел: Насърчаване на гражданското образование и 
обучение.  
ЗАДАЧИ: 
1.Популяризиране и обучение по защита на правата на човека, особено по въпросите 
на правата на детето, дискриминацията, равнопоставеността между половете, 
трудовите права на младите хора.  
 
2. Обучение на младежки лидери.  
Оперативна цел: Осигуряване на ефективно представителство на интересите на 
младите хора във формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на 
национално, регионално, областно и общинско ниво.  
 
ЗАДАЧИ:  
1. Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на местно, областно и 
национално ниво и в гражданския контрол върху дейността на общинските и 
държавните органи, включително и чрез кампании за връщане на доверието на 
младите хора в администрацията. 
 2. Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в опазването, 
подобряването и управлението на природното богатство. 
 3. Организиране на кампании и инициативи по актуални теми и в изпълнение на 
политиките на Европейския съюз, Съвета на Европа и ООН по отношение на младите 
хора. 
 
7.РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ. 
 
7.1. Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите 
хора в малките населени места и селските райони. 
 



Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, 
информация и на младите хора в малките населени места и селските райони.  
ЗАДАЧИ:  
1. Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за информация, 
неформално обучение, културно изразяване и гражданско участие в малките населени 
места и селските райони. 
 2. Електронно приобщаване на младите хора в малките населени места и селските 
райони. 
 3. Въвеждане на мобилни форми на младежка и социална работа за младите хора от 
малките населени места, отдалечените и труднодостъпни райони. 
Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите хора в управлението на 
местното развитие.  
ЗАДАЧИ: 
 1. Насърчаване на участието на младите хора и младежките организации в местните 
инициативни групи.  
2. Насърчаване на инициативи на младежите и техните организации в малките 
населени места и селските райони.  
 
Оперативна цел: Повишаване на икономическата активност и създаване на 
възможности за професионална реализация на младите хора в малките населени места 
и селските райони. 
ЗАДАЧИ: 
1. Насърчаване на микропредприятия от млади хора за повишаване на заетостта в 

малките населени места и селските райони. 
 
8.РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ. 
 8.1. Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за 
българските младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното 
младежко общуване.  
Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, 
толерантност и диалог 
ЗАДАЧИ: 
 1. Насърчаване и подпомагане на опознаването на отделните етнически общности и 
техните култури за стимулиране на толерантност, разбирателство и взаимодействие 
между общностите. 
9.ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА. 
 9.1 Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в 
превенцията на престъпността, особено в превенцията на правонарушенията, 
извършвана от младите хора.  
Оперативна цел: Ангажиране на местната власт, младежките организации и медиите в 
превенцията на правонарушенията, извършвани от младежи. 
ЗАДАЧИ: 
 1. Организиране на информационни и образователни кампании за превенция на 
правонарушенията, извършвани от млади хора. 
Оперативна цел: Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните 
органи. 
ЗАДАЧИ:  
1. Подобряване на достъпа до правосъдие и до качествена правна помощ за 
младежите правонарушители.  
2. Насърчаване и активно участие на младите хора, младежки лидери и организации в 
превантивни програми и кампании.  



Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора. 
ЗАДАЧА: 
1. Организиране на информационни кампании и мероприятия 



                                                                                                                    V.ОБЩИНСКИ ПЛАН                                                                                                                                                                                                                 

НА ДЕЙНОСТИТЕ , ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА, ОБЛАСТНАТА И НАЦИОНАЛНА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА - 2019 Г. 

 
ТАБЛИЦА ПО ПРИОРИТЕТИ 
 

ДЕЙНОСТИ 
ИНИЦИАТИВИ, 

КАМПАНИИ 
ОТГОВОРНИ ИНСТИТУЦИИ ВРЕМЕВИ ПЕРИОД 

 
 

ФИНАНСИРАНЕ 
 
 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора  

1.1.Включване на младите 
хора в обществения живот 
на общината. 

1. Създаване на младежки 
структури по населени 
места 
2. Информационни 
кампании за дейността на 
младежките структури. 

Община Минерални бани 
 
/мл.специалист 
Младежки дейности и 
спорт/ 

м. февруари - март Общински бюджет 

1.2.Създаване на 
ефективна връзка и 
насърчаване на 
сътрудничество между 
работодатели и млади 
хора. Професионална 
реализация и кариерно 
развитие на младите хора 
в общинска 
администрация. 

1. Информационни 
кампании. 
2. Среща на работодатели 
с млади хора. 
3. Предлагане на 
посреднически услуги и 
консултации на 
предприемчиви млади 
хора за намиране на 
работа. 
4. Участие в проекти (старт 
в кариерата), стажантски 
програми и др. 

Експерти – Общинска 
администрация 

през годината не е необходимо  

1.3.Успешно съвместяване 
на професионалния и 
личния живот на младите  

1. Дискусии. Община Минерални бани 
Местен бизнес 

през годината не е необходимо 



хора. 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  

2.1. Актуална и достъпна 
информация, насочена 
към широк кръг интереси 
и потребности  

1. Своевременно 
обявяване на интернет 
страницата на общината  
за младежки проекти, 
програми, стипендии и др. 
възможности.  

Общинска  
администрация  
МИГ –Минерални бани -
Черноочене 

през годината не е необходимо  

2.2.Младежки общински 
структури/МОС/ – да се 
превърнат в 
информационен център за 
младите хора. 

1. Информационна 
кампания на МОС за 
подкрепа на личностното 
и обществено развитие на 
младите хора. 

Общинска  
администрация  
МОС 
/мл.специалист 
Младежки дейности и 
спорт / 

през годината Общински бюджет 

2.3.Съхраняване на 
българските традиции и 
обичаи. 

1. Активно включване на 
младите хора в изявите, 
включени в културния 
календар на общината. 

Общинска  
администрация  
МОС 
читалища 

през годината Общински бюджет 

3.Насърчаване на здравословен начин на живот  

3.1.Превенция на 
факторите, създаващи 
риск за здравето на 
младите хора. 

1. Изграждане на 
сътрудничество между 
МОС, здравните 
специалисти и спортните 
организации при 
провеждане на кампании 
за здравословен начин на 
живот. 

МОС 
Здравни работници 
Спортни организации 
Лични лекари 
Експерти –Общинска 
администрация 

през годината Общински бюджет 

3.2. Информация по 
въпросите на сексуалното 
и репродуктивно здраве, 
превенция на болести, 
предавани по полов път  

1. Беседи от 
мед.специалисти. 
2. Индивидуална работа 
на личните лекари с млади 
хора от селата 

медицински специалисти 
лични лекари 
МОС 

през годината не е необходимо  



3.3. Стимулиране на 
детския и младежки спорт  

1. Участие в спортни 
състезания, кросове и 
шампионати за деца с 
увреждания и др.  
2. Дейности, включени в 
общинския спортен 
календар за 2020г. 

учители по физ.възп-ие, 
треньори спортни клубове 
Експерт ОбА 
МОС 
Спортни федерации 

по обявяване на състез-ия  
през годината  

Общински бюджет  

4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение. 

4.1.Развитие на социални 
услуги за млади хора в 
неравностойно 
положение.  

1. Предлагане на социални 
услуги като подкрепа, 
придружаване, 
менторство и други за 
млади хора в 
неравностойно 
положение. 

Експерти – Общинска 
администрация 
МОС 

през годината не е необходимо  

4.2.Социална адаптация. 1. Социално включване на 
младите хора в риск и  
неравностойно положение 
в младежки кампании и 
мероприятия 

Експерти – Общинска 
администрация 
МОС 

през годината не е необходимо  

5. Младежко доброволчество  

5.1. Популяризиране на 
Доброволчески 
възможности за младите 
хора,  

1. Организиране на 
кампании за 
популяризиране на 
доброволчеството  

Експерти – Общинска 
администрация 
МОС 

м. април-май общински бюджет  

5.2. Популяризиране на 
добри практики  

1. Информационна 
кампания  

Общинска  
администрация  
МОС 

м. септември  общински бюджет  

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора  

6.1.Насърчаване и 
подпомагане на 
развитието на младежки 
организации от общината, 

1. Изграждане на 
младежка организация.  
2. Подкрепа на младежки 
инициативи и кампании. 

Общинска администрация 
МОС 

през годината общински бюджет 



бизнеса и обществото. 

6.2.Гражданско 
образование и обучение. 

1. Обучения по защита на 
правата на детето, 
дискриминацията, 
равнопоставеността 
между половете, 
трудовите права на 
младите хора. 
2. Обучение на младежки 
лидери. 

Общинска  
администрация  
МОС 

м.ноември  не е необходимо  

6.3.Съпричастност на 
младите хора в 
управлението на 
общината. 

1. Младежко 
самоуправление. 

Общинска администрация 
МОС 
Кмет 

м.май не е необходимо  

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

7.1.Насърчаване и 
подпомагане дейността на 
младежките структури, 
като средище за работа с 
младите хора и 
провеждане на 
младежките политики, 
кампании и инициативи.  

1. Реализация на 
младежки кампании и 
инициативи.  

Експерти – Общинска 
администрация  
/мл.специалист 
Младежки дейности и 
спорт/ 

през годината общински бюджет  

7.2.Насърчаване и 
подпомагане на 
читалищата като средище 
за културно изразяване и 
гражданско участие в 
малките населени места и 
селските райони. 

1. Годишна програма на 
читалищната дейност. 

Експерти общинска 
администрация 

през годината общински бюджет  

7.3.Проучване на 
потребностите, интересите 
и желанията на младите 

1. Провеждане на анкета 
“Имам идея“ с младите 
хора в селата. 

МОС м. юни не е необходимо  



хора. 

7.4.Повишаване на 
икономическата активност 
и професионална 
реализация на младите 
хора. 

1. Среща – разговор на 
млади предприемачи с 
безработни млади хора. 

МОС 
Местен бизнес 

м. април не е необходимо  

8. Развитие на междукултурния и международния диалог.  

8.1. Интеркултурно 
образование и възпитание 
.  

Запознаване с традициите 
и фолклора на различните 
етнически общности.  

МОС 
Читалища 
Експерти –
общ.адмнистрация 

през годината  не е необходимо  

9.Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността.  

9.1.Превенция на 
правонарушенията, 
извършвани от млади хора  

1. Информационно-
образователна кампания 
на МКБППМН  

Секретар МКБППМН  м.септември  Бюджет  
МКБППМН  

9.2. Превенция на пътно-
транспортни 
произшествия  

1. „Младежи – пътни 
полицаи” – съвместна 
акция с ПУ Минерални 
бани  

Общинска комисия  
по БДП  

м. юли 
м. ноември 

не е необходимо  

9.3.Изграждане на 
доверие между младите 
хора и  
правоохранителните 
органи. 

1. Среща с 
правоохранителни органи 
и правна кампания. 

МОС 
ПУ –Мин.бани 
МКБППМН 

м. март 
м. септември 

не е необходимо  

 
 

 



 

 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.  

 

За постигане на целите и задачите, община Минерални бани ще работи съвместно и в 

тясно сътрудничество с: 

-Партньорство между младежките организации и местната власт 

 -Партньорство между бизнеса, младежките организации,местна власти и  НПО 

 

VII. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКАТА 

ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА.  

Съгласно разпоредбите на Закона за младежта и конкретно чл.15 от него Общинския 

план за младежта се приема, наблюдава и отчита от Общински съвет – Минерални 

бани. 

 Актуализирането на плана се осъществява чрез внасянето му от кмета на общината в 

общински съвет . 

 

 VIІI. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПРОГРАМАТА.  

 

Общинската програма за младежта и разработеният план за нейното изпълнение се 

публикува на електронната страница на Община Минерални бани. При постъпване на 

предложения, същите се разглеждат и при целесъобразност се предлага на ОбС за 

приемане и актуализиране на плана. 

 

Настоящият Общински план за младежта за 2020 г. на община Минерални 

бани е приет с Решение № 44/07.02.2020 г. с Протокол № 5/07.02.2020 г. на Общински 

съвет с. Минерални бани.    

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС :...............п....................  

                                                / Мехмед Лятиф / 


