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ОБЩИНА  СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ   ЯМБОЛ 
гр.Стралджа, ул.„Хемус”№12, тел.04761/64-64, факс:64-65, 

e-mail:straldjainf@yahoo.com 
 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

ОБЛАСТ ЯМБОЛ 
 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

Относно: Приемане на Общински план за младежта за  2022 година на община 

Стралджа. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На основание чл.15 и чл.16 от Закона за младежта и в съответствие с 

Националната стратегия за младежта 2021-2030г. е изготвен Общински план за 

младежта за 2022 година на община Стралджа.  

Планът е изготвен на база на информация от институции и организации, 

работещи с млади хора и ангажирани с изпълнението на Плана. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви: 

 

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. 

  Планът е ориентиран към младите хора в общината и цели подобряване на 

качеството им на живот, чрез прилагането на ефективни мерки от всички институции, 

ангажирани да работят с тях. 

 

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; 
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 Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

 Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; 

 Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 

 

Въз основа на гореизложеното, на основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.16, ал.1 от Закона 

за младежта,  предлагам Общински съвет -град Стралджа да приеме следното  

 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Приема Общински план за младежта за 2022г. на община Стралджа. 

 

Приложение: Общински план за младежта за 2022г. на община Стралджа. 

 

 

 

ВНОСИТЕЛ: 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

 

 


