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

Европейско развитие на България. 
Настоящия Годишен план за младежта 2013 г. се приема в изпълнение на Закона 

за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и Национална стратегия за младежта 2010-
2020г. Тези два документа формират държавните политики за младите хора в 
съответствие с приоритетите за тяхното развитие. В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава 
Втора на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се подготвя и утвърждава общински 
годишен план за младежта за текущата година. Този документ определя целите и 
приоритетите на общинската политика за младите хора, както и финансовите ресурси за 
реализирането й. 

 

Годишния общински план съдържа: 
 

1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Крушари; 
 

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

младежта и мерки за постигането й; 
 

3. Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите на 

Националната стратегия за младежта; 
 

4. Организация и координация на дейностите; 

 

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на план; 

 

6. Публичност. 

.  АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 
КРУШАРИ. 

 
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. 

Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към независимост 

и самореализация - подчертан стремеж към самостоятелни решения и индивидуален 

подход към живота. 

В община Крушари има 19 населени места с общо население 5128 души, младите 

на възраст от 15 – 29 години са общо 989, от които по-голямата част – 101 в с. Крушари.  

Безработните млади хора до 29 години, регистрирани в Дирекция «Бюро по труда» 

са 81, като голяма част от тях нямат практически и трудов опит по придобита 

специалност или са само с основно  и по-ниско образование, което е сериозна 



 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

пречка за намиране на работа. При официално регистрирана безработица от 33,1% за 

община Крушари към 31.01.2013г. , 19,19% с арегистрираните безработни до 29г.  

Няма официална статистика къкав е броя на заетите млади хора в община Крушари. 

Най-висок е процентът регистрирани млади хора от ромски произход са с ниско или 

без образование. Те не посещават училище както поради социални причини, така и 

поради нежеланието си да учат, залегнали традиции в начина им на живот. Нормален при 

тях е факта образованието на децата (особено на момичетата) да приключи след 

завършването на четвърти клас. И тъй като от посещението в училище не се извлича 

никаква материална полза, родителите обикновено решават да спрат децата си от 

посещение на учебни занятия. Процесът на рано отпадане от системата на образование, 

липсата на каквато и да е квалификация генерира бедност в особенно големи мащаби. 

При младежите от ромски произход нарастват   потребностите   от   развитие   на   

по-задълбочени   знания   в областта на сексуално и репродуктивно здраве, предпазване 

от полово предавани болести, превенция на вредните поведенчески фактори. 

При младежите от други етнически групи също има такива, при които 

нежеланието и финансовата невъзможност на родителите им е довела до отпадане на 

децата от училище, но техния брой не е толкова значим. 

Освен ниско образовани и лица без квалификация, сред безработните в 

региона преобладава и групата на младежите, засегнати от периодична безработица 

(сезонна работа). 

В община Крушари липсват изградени  младежки организации, които да защитават 

правата на младите хора в общината. Формата на сдружаване на младежите не се 

припозвава като средство за защите на техните интереси, поради което  обикновено 

младежите  предпочитат неформалните среди за общуване. 

II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА 

ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ.  

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора. 

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, 

намаляване на броя на отпадащите от училище и осигуряване на възможности за 

придобиване на трудов стаж са сред основните цели, залегнали в общинската политика за 

младежта. 

Цел на общинската политика следва да е  осигуряване на  достъп до образование 

и информация, подпомагане обучението на младежи в неравностойно 

положение, младежи със специални образователни потребности, младежи в 

социален риск или преждевременно напуснали образователната система.  

2.Подобряване на достъпа до информация и качествено услуги.  
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Част от инициативите в тази посока ще включат 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.  

3.Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред 

младежите. 

Предвидените дейности в тази насока са: 

 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. 

 Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия 

спорт и туризъм. 

4.Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение. 

Основна цел в общинският план за младежта е 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. Това ще бъде постигнато чрез подобряване качеството на социалните 

услуги за млади хора в специализираните институции и извеждането и в 

общността, и осигуряване на подкрепа за тяхното пълноценно включване във 

всички области на обществения живот. 

Като средство за преодоляване на социалното  изключване в общинския план 

следва да се заложат дейности, свързани с предоставяне на актуална информация 

за възможностите за обучение, квалификация и наеване на лица от този рисков 

сегмент на обществото.  

5.Повишаване на гражданската активност 

Като цяло нивото на участие на гражданските организации в обществения 

живот на община Крушари е нисък. С цел повишаване на гражданската активност 

на  младите хора, са предвидени следните дейности:  

 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. 

 Мобилизиране на участието на млади хора в управлението на местно, 

областно и национално ниво и в гражданския контрол върху дейността 
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на общинските и държавните органи, включително чрез кампании за 

връщане на доверието на младите хора в администрацията.  

 Подпомагане на младежко представителство от държавата и общините, 

както и осигуряване на представителство на млади хора на 

национално, регионално, областно и общинско ниво във взимането, 

изпълнението и оценката на решения, касаещи младите хора.  

 Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в 

опазването, подобряването и управлението на природното богатство.  

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

райони. 

 Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за 

информация, неформално обучение, културно изразяване и гражданско 

участие в малките населени места и селските райони.  

 Насърчаване на участието на младите хора и младежките организации 

в местните инициативи групи. 

 Насърчаване на инициативи на младежите и техните организации в 

малките населени места и селските райони. 

 

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

 Организиране на информационни и образователни кампании за 

превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора . 

 Въвеждане на екипен подход и между институционално взаимодействие 

на основата на ясни помагащи цели, общ професионален език и 

взаимно опознаване на компетенциите, формите и средствата при 

работа с младежи правонарушители. 

 Организиране на програми за пътна безопасност в училищата.  

 Организиране на програми за пътна безопасност в средищата за 

младежко общуване. 

. КОНКРЕТНИ ДЕЙНОСТИ, ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ПЛАНА ЗА 

ДЕЙСТВИЕ. 

(таблица по приоритети) 
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Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране Средства 

 

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

1.1.  Осигуряване на достъп 
до професионално 
образование и обучение на 
младежи в неравностойно 
положение – младежи със 
специални образователни 
потребности, младежи в 
социален риск или 
преждевременно напуснали 
образователната система. 

Организиране на 

информационни 

кампании по въпросите 

на професионално 

образование, 

квалификационно 

обучение; 

Съдействие за 

информираност относно 

свободните работни 

места, сезонна заетост и 

др.; 

Община Крушари, 

училищни 

ръководства, 

ръководство на ДДУИ 

Дирекция «Бюро по 

труда» - гр.Добрич 

Март –  

декември 

Общински бюджет 
Бюджети на общински 
училища 
Бюджет ДДУИ 
 

 

Не се изисква  

1.2. 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 средствата от 
Оперативната 
програма”Развитие на 
човешките ресурси” чрез 
Европейския социален 
фонд. 

Програми  

«Старт на кариерата» 

«Ново начало» 

«Подкрепа за заетост» 

 

Община Крушари Март –  

декември 

Оперативна програма 

„Развитие на 

човешките ресурси” 

42 000,00 лв. 
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Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране Средства 

 

 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  

2.1. 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. 

9-ти май – Ден на 

Европа 

12 август – 

Международен ден на 

младежта; 

Община Крушари 

Училищни 

ръководства, 

Май - 

декември 
Общински бюджет 

 
500,00 лв. 

      

 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот  

3.1. 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. 

1 декември – Ден на 

съпричастност към 

засегнатите от 

ХИВ/СПИН; 

Община Крушари 

Регионална здравна 

инспекция 

Български червен 

кръст 

Март - 

Декември 

Общински бюджет 

 
500,00 лв. 

3.2. Реализиране на 
програми за стимулиране на 
детския и младежкия спорт и 
туризъм. 

Организиране на 

общински спортни 

турнири; 

Община Крушари 

МКБППМН 

Май - 

септември 
Общински бюджет  

 
500,00 лв. 

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

4.1. Подобряване качеството 
на социалните услуги за 

Информационна Община Крушари, Март - Общински бюджет Не се изисква 
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Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране Средства 

 

млади хора в 
специализираните 
институции и извеждането 
им в общността, и 
осигуряване на подкрепа за 
тяхното пълноценно 
включване във всички 
области на обществения 
живот. 

кампания по приемна 

грижа; 

 

Ръководство на ДДУИ 

Дневен център за 

деца с увреждания 

Декември 

5. Повишаване на гражданката активност  

5.1. 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.  

Кампания «Моите 

права» 

Община Крушари,  

Дирекция «Социално 

подпомагане»; 

Комисия за защите от 

дискриминация – 

регионален офис - 

Добрич 

Март - 

Декември 

Общински бюджет Не се изисква 

5.2. 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 

Организиране на дни на 

отворените врати  по 

повод 12 октомври – 

ден на българската 

община  

Организиране на 

кампании за 

популялизиране на 

Община Крушари, 

Училища от община 

Крушари 

Април - 

Декември 

Общински бюджет Не се изисква 
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Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране Средства 

 

местното 

самоупрваление и 

местната 

администрация  

5.3. Подпомагане на 
младежко представителство 
от държавата и общините 

Учредяване  на 

Общинска младежка 

мрежа, включваща 

представители на 

млади хора от всички 

населени места в 

общината; 

 

Община Крушари Април - 

Декември 

Общински бюджет Не се изисква 

5.4. Осигуряване на 
представителство на 
младите хора на 
национално, регионално, 
областно и общинско ниво 
във взимането, 
изпълнението и оценката на 
решения, касаещи младите 
хора. 

Организиране на 

общински екип за 

междусекторно 

сътрудничество по 

пробемите на младите 

хора Организиране 

участието на млади 

хора в заседания на 

Общински съвет - 

Крушари 

Община Крушари, 

СОУ «Христо 

Смирненски» - 

с.Крушари 

Дирекция «Социално 

подпомагане» 

Дирекция «Бюро по 

труда» 

Април - 

Декември  

Общински бюджет Не се изисква 
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Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране Средства 

 

5.5. Стимулиране на 
участието на младите хора и 
техните организации в 
опазването, подобряването 
и управлението на 
природното богатство. 

Иницииране и 

организиране на 

общински кампании по 

опазване на околната 

среда с участието на 

млади хора от община 

Крушари 

- 22 април – Световен 

ден ан земята – 

организиране на 

кампании по 

почистване  

иоблагородяване на 

паркови градини и 

обществени 

пространства  

Община Крушари, 

СОУ «Христо 

Смирненски» - 

с.Крушари; 

Училища от общината 

 

Април  - 

Октомври 

Общински бюджет 300 лв. 

6. Развитите на младите хора в малките населении места и селските райони 

6.1. Насърчаване и 
подпомагане на читалищата 
като средища за 
информация, неформално 
обучение, културно 
изразяване и гражданско 
участие в малките населени 
места и селските райони. 

Организиране на 

информационни 

кампании «Идеите на 

младите» по въпроси 

на младежкото 

Община Крушари 

Читалищни 

настоятелства 

Април –  

Декември 

Общински бюджет 

 

Не се изисква 



 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране Средства 

 

включване и 

активизиране на 

участието им в живота 

на общността.   

6.2. Насърчаване на 
участието на младите хора и 
младежките организации в 
местните инициативни групи 

Организиране на 

информационни 

кампании за 

възможностите, 

предоставяни от 

местните инициативни 

групи  

Община Крушари, 

кметове и кметски 

наместници, 

ръководство на МИГ 

«Крушари- Тервел» 

Април - 

Декември 

Общински бюджет 

 

Не се изисква 

6.3. Насърчаване на 
инициативи на младежите и 
техните организации в 
малките населени места и 
селските райони. 

Организиране на 

младежки клубове по 

населени места 

Община Крушари Април - 

Декември 

Общински бюджет 

 

Не се изисква 

7. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

7.1. Организиране на 
информационни и 
образователни кампании за 
превенция на 
правонарушенията, 
извършвани от млади хора. 

Информационни 

кампании по превенция 

на правонарушенията, 

извършвани от млади 

хора. 

Община Крушари 

Полицейски участък - 

Крушари 

Април - 

Декември 

Общински бюджет 

 

Не се изисква 

7.2. Въвеждане на екипен 
подход и 
междуинституционално  

Организиране на 

общински екип за 

Община Крушари 

Училища 

Април - 

Декември 

Общински бюджет 

 

Не се изисква 



 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

Дейности Инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиране Средства 

 

взаимодействие на основата 
на ясни помагащи цели, общ 
професионален език и 
взаимно опознаване на 
компетенциите, формите и 
средствата при работа с 
младежи правонарушители. 

междусекторно 

сътрудничество по 

пробемите на младите 

хора. 

Полицейски участък - 

Крушари 

7.3. Организиране на 
програми за пътна 
безопасност в училищата. 

Превантивни кампании 

за пътна безопасност –  

20 ноември - 

Международен ден на 

жертвите от пътно-

транспортни 

проишествия  

Община Крушари 

Училища 

 

Април -  

Декември 

Общински бюджет 

 

Не се изисква 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ОБЩИНА КРУШАРИ 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното взаимодействието между: 

-  Министерство на образованието, младежта и науката; 
-  Министерство на труда и социалната политика; 
-  Министерство на физическото възпитание и спорта; 
-  Общинска администрация - Крушари; 
-  Дирекция “Бюро по труда” – гр. Добрич; 
-  Дирекция „Социално подпомагане” – гр.Добрич 
-  Читалищата в община Крушари. 

 

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 
 
Общинският план за младежта 2013 година 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 осъществявана 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. 

 

VI. ПУБЛИЧНОСТ 
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се актуализира, допълва и изменя на база 

регламентирани периодични анализи. 

Информация за дейностите в плана ще бъде достъпна  на страницата на община Крушари. 

 

 

 

 

 

 


