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Настоящият Общински план за младежта е разработен в изпълнение на Закона за младежта
(съгласно чл. 15 и чл.16 от Закона за младежта), както и в съответствие с изискванията на
Националната стратегия за младежта (2021-2030г.), формиращи държавните политики за младите
хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие.
Планът очертава общинската политика в младежката област, представя анализ на текущото
състояние, както и действията, които трябва да бъдат предприети. Дейностите в плана са насочени
към подрастващите и младите хора на възраст от 15 до 29 години.
Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни
на общинско ниво: Общински съвет – гр. Стралджа, общинска администрация, образователни
институции, културни институции, Местната комисия за борба с противообществени прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) и др.
І. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Стралджа.
Община Стралджа се състои от 22 населени места, от които 1 град и 21 села. Населението на
община Стралджа по постоянен адрес по данни към 31.12.2021г. е 12 207 жители, а населението по
постоянен адрес към 31.12.2021г. само на град Стралджа е 6 650 жители. Броят на младите хора в
общината от 15 до 29 годишна възраст е 2 287.
Община Стралджа разполага с добре разгъната образователна мрежа, която гарантира
равнопоставен достъп до образование. През учебната 2021-2022г. функционират четири училища,
като две от тях се намират в общинския център. Към 31.12.2021г. в тях се обучават общо 1 099
деца и ученици, от тях в ПГ (5 и 6 г.) - 61 деца.
В изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, са създадени 3 екипа за обхват, които
са регистрирани в Информационната система за реализация на механизма. Членовете на екипите
обхождат адресите на подадените деца и ученици и изготвят протоколи за физическо посещение на
адрес, след което се регистрират в ИСРМ (Информационната система за реализация на механизма ).
Основната задача в работата на местната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) е координиране на работата на различните
държавни и обществени институции в общината с отношение към възпитанието на младите хора.
Усилията са насочени към ранна превенция на детското асоциално поведение, анализиране
факторите за извършване на криминални деяния и предотвратяването на противообществените
прояви сред подрастващото поколение.
Местната комисия (МКБППМН) осъществява своята дейност в тясно сътрудничество с
всички институции, работещи по проблемите на деца с асоциално поведение - съд, прокуратура,
следствие, центрове за работа с деца, НПО, ИДПС, органите по образованието, педагогически
съветници и училищни психолози, Дирекция „Социално подпомагане“-гр. Ямбол, ОЗД и др.
Важен акцент е наличието на общинска нормативна уредба за стимулиране на ученици с
изявени дарби и изключителни постижения в науката и изкуството. Ежегодно от Общински съвет –
гр.Стралджа се приема Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби, която включва
мерките от програмата по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила
на деца с изявени дарби, приета с ПМС №298 от 17.12.2003г. Програмата предвижда насърчаване на
творческите, научните и спортните заложби и потребности на деца с изявени дарби в областта на
изкуството и науката, класирани на първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или
състезание на национално или международно равнище, а в областта на спорта – на първо, второ и
трето място на олимпийски игри, световно първенство, европейско първенство, балканско
първенство или на първо място на финали на държавно индивидуално първенство чрез еднократно
финансово подпомагане и чрез стипендии. Подбраните конкурси, олимпиади и състезания се
провеждат през конкретната година и са с доказани високи критерии при излъчване на победителите,
мотивират децата за високи творчески, научни и спортни постижения. През последните три години
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възпитаници на СУ „ П.К. Яворов”- гр. Стралджа са получили еднократна финансова помощ от
министъра на образованието и науката.
През 2017г. беше приета Наредба №23 За отпускане на стипендии на студенти от Община
Стралджа, с която се цели насърчаване на младите хора за постигане на по-високи резултати в
обучението им и осигуряването на квалифицирани специалисти, необходими в различни сфери на
общината. Наредбата ще подпомага със стипендии в размер на 200.00 лв. учащи във висши учебни
заведения, отговарящи на критериите й. Стипендиантите към януари 2022г. са двама на брой.
Включването на младите хора на пазара на труда е ограничено, поради това че нямат
практически и трудов опит по придобитата специалност, както и от факта, че малко работодатели
инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Младите хора се
чувстват демотивирани от предлаганото заплащане, както и от условията на работа. Темата за
тяхната реализация след завършване на средното им образование е чест предмет на дискусии в
часовете на класа, тъй като възможностите за професионално и личностно осъществяване на
територията на общината са ограничени, поради липса на работеща икономика.
През 2021г. в община Стралджа се реализира Национална програма „Старт на кариерата“ – за
младежи до 29 навършени години, със завършено висше образование /дипломирани/ и без стаж по
специалността.
Доброволчеството предоставя много възможности на младите хора да проявяват хуманност и
грижа за другите, както и за утвърждаване на общочовешки ценности. То се явява движеща сила за
личностно развитие, учене, конкурентноспособност, солидарност между поколенията и формиране
на гражданска самосъзнание.
В Община Стралджа успешно се развива Българския младежки червен кръст с ученици от СУ
„П.К. Яворов”- гр.Стралджа. Увеличава се броят на доброволците, които са активни участници в
превантивната дейност в борбата срещу рисковите фактори сред младите хора. Информационни
кампании се провеждат по повод световни и международни дни - за борба с тютюнопушенето,
наркотиците, с трафика на хора, за толерантност, за правата на човека, срещу ХИВ/СПИН и др.
Младежите с готовност се включват доброволно при всяка необходимост от помощ.
По отношение на здравословното състояние на младежите в общината, особено внимание се
отделя на насърчаването за здравословен начин на живот и на превантивните мерки, по-специално
по отношение на злоупотребата с алкохол, използването на наркотици, тютюнопушенето,
хранителните разстройства, затлъстяването, насилието, агресията, хазартните игри и
пристрастяването към информационните и комуникационни технологии.
Недостатъчни са знанията в областта на здравната култура и здраве сред младежите роми.
Здравните медиатори и екипа по проект „Ранно детско развитие” имат основна роля при
осъществяване на превенцията на различни заболявания и подобряване здравния статус на ромските
общности. Целта на медиаторската програма е: преодоляване на културните бариери в общуването
между ромските общности и медицинския персонал по места, преодоляване на съществуващи
дискриминационни нагласи в здравното обслужване на ромите, оптимизиране провеждането на
профилактични програми сред ромското население, здравно образование на ромите и активна
социална работа в общността и особено с уязвими ромски групи.
СУ „П.К. Яворов” Стралджа разполага с много добра спортна база включваща: два плувни
басейна, спортна зала и спортни площадки в двора на училището. ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”–
гр. Стралджа, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” – с.Зимница и ОУ „ Хр. Ботев” - с. Войника разполагат с
добра с спортна база, която се използва пълноценно от децата и учениците през цялата учебна
година. Активна дейност развиват футболните клубове от общината, които са 4 на брой.
Чрез различните спортни занимания младите хора развиват ценни физически и психически
качества, осъществява се превенция на заболяванията, както и превенция на противообществените
прояви и престъпността.
В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”– гр. Стралджа от няколко години успешно се прилага т.нар.
„Исландски модел“. В основата на този модел са заниманията със спорт, музика, танци в свободното
време на децата.
Център за обществена подкрепа – гр. Стралджа (ЦОП) е форма на социална услуга, в която се
извършват дейности, свързани с превенция на изоставането, превенция на насилието и отпадане от
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училище, деинституализация и реинтеграция на деца, обучени в умения за самостоятелен живот и
социална интеграция от деца от резидентна грижа.
Всички изводи, посочени в настоящия ситуационен анализ, са отправна точка за формулиране
на ясни цели и конкретни действия в Общинският годишен план за младежта-2022г.
ІІ. Цели и задачи за провеждане на общинската политика за младежите в Община
Стралджа.
За изпълнението на Общинският план за младежта на община Стралджа са набелязани
следните цели:
● Насърчаване на неформалното обучение;
● Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се
обучават (NEETs);
● Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора;
● Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб;
● Свързаност, толерантност и европейска принадлежност;
● Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот;
● Насърчаване на културата и творчеството сред младите.
ІІІ. Описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на годишния план.

№

Срок
Отговорни
на
институции
изпълнение
1. Насърчаване на неформално обучение.

Дейности

Дейност 1. Реализиране на събития и
нестандартни форми на обучение за
интелигентно израстване и социално
приобщаване.

2022г.

Финансиране

Бюджет на
отговорните
Образователни
институции
институции
(ОИ)

Дейност 2. Насърчаване активността и
участието на младите хора в програми и
проекти.

2022г.

ОИ,
община
Стралджа

Бюджет на
отговорните
институции

Дейност 3. Осигуряване на възможности за
стаж и доброволчество в различни
институции.

2022г.

ОИ,
община
Стралджа

Бюджет на
отговорните
институции

Дейност 4. Подкрепа за кариерно
ориентиране на младите хора с оглед
потребностите на младежите и пазара на
труда.

2022г.

ОИ,
Бюджет на
община
отговорните
Стралджа,
Бюро по труда институции
(БТ)
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Дейност 5. Предоставяне на пространство и
подкрепа за самоорганизирането на младите
хора в сферата на неформалното и
самостоятелно учене.

2022г.

ОИ

Бюджет на
отговорните
институции

2. Насърчаване на включването в образование и заетост на млади хора, които не учат, не
работят и не се обучават (NEETs).
Дейност 1.Осигуряване на възможности за
ОИ,
2022г.
обучение, за професионална квалификация и
община
Бюджет на
ключови компетентности, съобразно
Стралджа, БТ отговорните
търсенето на пазара на труда.
институции
Дейност 2. Насърчаване осигуряването на
възможности за заетост на младежи в
неравностойно положение.

Дейност 3. Създаване на условия за
мотивация на младежите от групата NEETs.

2022г.

2022г.

община
Стралджа, БТ

община
Стралджа, БТ

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

3. Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора.
Дейност 1. Организиране на обучения,
насърчаващи младежката
ангажираност, публичното говорене,
дебатиране и младежка активност.
Дейност 2. Обучения за насърчаване и
развитие на младежкото лидерство.

Дейност 3. Насърчаване партньорството
между младите хора и общинска
администрация в процеса на вземане на
решения.

2022г.

ОИ, община
Стралджа, БТ

2022г.

ОИ, община
Стралджа

2022г.

община
Стралджа

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

4.Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб.
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Дейност 1. Качествено участие на
младите хора в процесите за вземане
на решения на местно ниво.

Дейност 2. Надграждане на съществуващите
механизми за качествено младежко участие в
процесите на вземане на решения на
национално ниво.

2022г.

община
Стралджа

2022г.

ОИ, община
Стралджа

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

5. Свързаност, толерантност и европейска принадлежност.
.

Дейност 1. Подпомагане на
семейства на младежи в конфликт
със закона относно повишаване на
родителския капацитет и прилагане
на ефективни и алтернативни
подходи за родителско влияние.
Дейност 2. Информационни кампании,
свързани с изграждането на толерантно
поведение и противодействие на агресивното
поведение и езика на омразата.

Дейност 3. Организиране на групови срещи
с психолог с цел противопоставяне на
агресията и насилието.

2022г.

МКБППМН

2022г.

МКБППМН

2022г.

МКБППМН

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

6. Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот.
.

Дейност 1. Индивидуални консултации с
психолог, с цел превенция на
психични заболявания.

Дейност 2. Организиране на кампании за
превенция на ХИВ/СПИН.

2022г.

МКБППМН
ОИ

2022г.

МКБППМН
ОИ

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции
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Дейност 3. Организиране на екологични
доброволчески инициативи, свързани с
облагородяване на градската среда.

2022г.

МКБППМН,
ОИ, община
Стралджа

Бюджет на
отговорните
институции

7. Насърчаване на културата и творчеството сред младите.
Дейност 1. Участие
на
младите
в традиционния събор „Мараш пее”.

.

хора

Дейност 2. 24
май
ден
на
славянската писменост и култура – концерт
с участието на представители от ОИ и
културни дейци.

Дейност 3. Конкурс- надпяване „С песните на
Вълкана Стоянова”-100 години от рождението
на певицата Вълкана Стоянова.

2022г.

община
Стралджа,
НЧ, ОИ

2022г.

община
Стралджа,
НЧ, ОИ

2022г.

община
Стралджа,
НЧ, ОИ

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

Бюджет на
отговорните
институции

IV. Организация и координация на дейностите за постигане на целите.
Успешното изпълнение на Годишния план за младежта зависи от координацията между
всички институции и организации, работещи по проблемите на младите хора:












Общинска администрация – гр.Стралджа;
Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните;
БМЧК;
ДСП-гр. Ямбол;
Отдел „Закрила на детето” – гр.Ямбол;
Център за обществена подкрепа;
РУ– Стралджа;
Училища на територията на община Стралджа;
Читалища на територията на община Стралджа;
Спортни клубове;
Други неправителствени организации.

V. Наблюдение и контрол.
Наблюдението и контролът ще се осъществяват чрез:
 Организиране и управление на цялостното изпълнение на Плана;
 Регулярна комуникация между заинтересованите страни по Плана;
 Активно партньорство.
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VІ. Осигуряване на информация и публичност на план на младежта.
Мониторинг и оценка на управлението:
 Навременното и ефективно провеждане на заложените дейности;
 Изграждане на добро взаимодействие между институциите на местно ниво;
 Устойчиво постигане на целите.
Предложената методика предполага ефективност при реализиране на плана по отношение на
целевите групи, дейности и цели. За постигане на максимална публичност по Плана се предвижда
осигуряване на информация за Плана на всички заинтересовани страни.
VІІ. Финансиране.




Годишни бюджети на институциите, ангажирани с изпълнение на плана;
Целеви средства по одобрени проекти;
Национални програми.
VІІІ. Заключение.

Общинският план за младежта – 2022 година е разработен въз основа на планираните
инициативи от Общинска администрация и действащите институции на територията на община
Стралджа.
Кметът на община Стралджа ръководи, организира и контролира дейността по изпълнението
на Общинския план, който подлежи на ежегодно актуализиране.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на
предложения
и
идеи
за
младежки
мероприятия
и
дейности.
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