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Въведение 

Времето, в което живеем поставя редица изпитания пред младите хора. 
Отчитайки ролята, която младежката общност играе в обществения живот, както и 
специфичните особености и проблеми на младежите в общината, основните 
акценти на настоящия Общински план за младежта са създаване на условия за 
комуникации между младежките организации, органите на местната власт и 
оптимизиране на резултатите от младежките дейности на местно равнище. Чрез 
разработването и реализирането на Общинския план за младежта, община 
Мъглиж се стреми да осмисли свободното време на подрастващите, да стимулира 
тяхната работа в атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез 
поемане и изпълнение на отговорности, което ще допринесе за личностното им 
израстване и реализация в обществото.  

 
1. Основни принципи на Общинския план за младежта на община Мъглиж за 
периода 2014-2020г. 
 
 В основата на настоящия Общински план за младежта са принципите, на 
които се основава съвременното демократично общество, а именно: 

 Сътрудничество и приемственост между поколенията; 

 Предоставяне на възможност на младите хора да участват в решаването на 
местните проблеми на общината; 

 Осигуряване на условия за равнопоставеност и прозрачност във 
взаимоотношенията между общинска администрация и младежите. Младите 
хора трябва да се почувстват пълноправни граждани на община Мъглиж и 
да заемат все по-активна позиция при решаване на собствените си 
проблеми. 

2. Основни цели на Плана. 
 
Основните цели на настоящия Общински план за младежта са следните: 

 Създаване на повече възможности за младежта в областта на 
образованието и трудовата заетост; 

 Подобряване на достъпа и пълноценното участие на всички млади хора в 
обществения живот; 

 Насърчаване на взаимната солидарност между обществото и младите хора. 

 За постигането на тези цели е необходимо община Мъглиж да откликне на 
нуждите на младото поколение, за да се създадат реални възможности за изява и 
реализация на качествата и талантите на младите хора в общината.  
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3. Визия на Общинския план за младежта. 

 

 

 

 

 

 

 За постигането на тази визия, Общинския план за младежта на община 
Мъглиж е насочен към: 

 Младите хора в община Мъглиж; 

 Младите хора трябва да се възприемат като “ресурс”, а не като “проблем”, 
т.к. те са бъдещето на общината. Необходимо е регулярно да се извършват 
дейности за проучване на техните потребности - чрез анкети, разговори, дискусии и 
други форми на преки контакти, както и да се търсят и осъществяват начини за 
поощряване на техните идеи, за да се стимулира младежката активност и да се 
подпомогне социалната реализация на младото поколение. 

 Младежките структури, чиято дейност се осъществява на територията на 
община Мъглиж; 

 Провеждане на младежки форуми за определяне основните насоки и 
приоритети за начина на живот на младите хора в Общината. Създаване на 
възможности, чрез които се подпомагат младежки инициативи за: 

- участие на младите хора в местното самоуправление; 

- масови спортни, екологични и туристически прояви; 

- качествено и достойно образование. 

 Органите на местното управление; 

 Необходимо е основните принципи на Европейската харта за участието на 
младите хора в живота на общините и регионите да залегнат в работата на 
органите на местната власт.   Решаването на проблеми, касаещи младите хора в 
общината, трябва да става от позицията на партньорство и сътрудничество с тях. 

Общинският план за младежта е инструмент за изпълнение на приоритетите 
на общинската и националната политика за младите хора. Планът е разработен в 
съответствие със Закона за младежта, приоритетите на Националната стратегия за 
младежта (2010-202 0г.) и Хартата за участие на младите хора в живота на 
общините и регионите.  В съответствие със Закона за младежта, Общинският план 
за младежта определя целите и приоритетите на общинската политика за 

 

Подобряване качеството на живот на младите хора в община Мъглиж и 

осигуряване на възможности за пълноценно развитие чрез устойчиви 

механизми за инвестиране в  младежта като значим социален капитал и за 

мобилизиране потенциала на  младите хора в развитието на България и 

Европейския съюз. 
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младежта, както и финансовите ресурси за неговата реализация в съответствие с 
Националната стратегия за младежта. Общинският план за младежта съдържа: 

 анализ на предизвикателствата пред младежта в община Мъглиж; 

 приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика 
за младежта и мерки за постигането им; 

 описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на 
Националната стратегия за младежта; 

 организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

 действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за 
младежта; 

 ред и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

 

Настоящият общински план има характер на отворен документ, който може 
да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично 
променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички 
заинтересовани участници и предполага създаването на добра организация и 
координация.  
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I. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Мъглиж. 

1. Демографски процеси в община Мъглиж. 

За периода 2007-2011г. се наблюдава намаляване броя на населението в 
oбщината с общо 2 328 души или с 18.61%. В общинския център гр. Мъглиж и 
селата Ягода, Ветрен, Дъбово и Тулово е концентрирано 82% от цялото население 
на общината. С относително стабилно демографско развитие се характеризират 
селата Ветрен, Дъбово и Тулово. В с. Шаново и с. Юлиево преобладава 
възрастното население. Село Ягода е с относително голям процент турско и 
купанарско население, но и със силно изразен миграционен процес. Подобен 
процес на силно намаляване броя на живеещите през последните години се 
наблюдава и в балканските села, в които живеят предимно възрастни хора. В с. 
Зимница се наблюдава увеличаване на броя на населението, но трябва да се 
отбележи, че 84 % от населението е от ромски произход. 

 
Разпределението на младите хора до 29 г. възраст в община Мъглиж към 

2011г. е представено в таблица 1. 
 

Таблица 1. Разпределение на младите хора до 29 г. възраст в община Мъглиж по 
населени места. 

              Възраст 
 
 
Населено 
място 
 

0-4 5-9 10-14 15-19 20-24 25-29 Общо 

гр.Мъглиж 191 209 206 182 206 194 1188 

с.Борущица - - - - - - 0 

с.Бънзарето - - - - - - 0 

с.Ветрен 86 59 60 67 63 42 377 

с.Дъбово 66 69 81 51 58 68 393 

с.Държавен - - - - - - 0 

с.Зимница 73 81 67 66 56 65 408 

с.Радунци 1 - 2 - - - 3 

с.Селце - - - - - - 0 

с.Сливито - - - - - - 0 

с.Тулово 83 91 71 75 86 85 491 

с.Шаново 4 10 2 8 8 6 38 

с.Юлиево 24 32 18 12 20 28 134 

с.Яворовец - - - - - - 0 

с.Ягода 53 74 64 52 68 71 382 
     Източник: НСИ 
  
 

Видно от представената таблица, младото население на общината е 
съсредоточено най-вече в общинския център – гр. Мъглиж. Останалите населени 
места с по-голям дял на младото население са: с.Тулово, с. Зимница, с. Ветрен, с. 

Дъбово,  и  с. Ягода.  
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Естественото движение на населението е един от основните компоненти, 
оказващи влияние върху динамиката на неговото развитие и възрастовата му 
структура. Бавният ръст на раждаемостта и покачването на смъртността са 
причина за неблагоприятните изменения на показателя „естествен прираст”, който 
е с отрицателни стойности. 

 
       Фигура 1. Естествен прираст в община Мъглиж за периода 2007-2012г. 

 
           Източник: НСИ 

 
За периода 2007-2012 г. механичният прираст в община Мъглиж е 

положителна величина през 2011 г., а през 2012 г. е отрицателен, но с минимална 
стойност. В тази връзка е налице положителна тенденция по отношение на 
показателя механичен прираст на населението. Данните са представени графично 
във фигура 2. 

 
       Фигура 2. Механичен прираст в община Мъглиж за периода 2007-2012г. 

 
           Източник: НСИ 
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2. Формално и неформално учене.  

 Основа за социализирането и реализирането на младите хора е 
образованието. То трябва да се развива във всички направления - както в областта 
на формалното образование - в образователната система, така и в областта на 
неформалното образование и ученето през целия живот. Българското общество 
има традиционно високи образователни ценности. Въпреки трудностите през 
последните години, то се стреми да поддържа конкурентна европейска 
образователна система. Практиката показва, че една - макар и неголяма част, от 
децата у нас не постъпват в училище, а други отпадат в различните класове. 
Причините за намаляване на процента на записаните деца и младежи във всяка 
следваща степен на обучение имат както социален, така и образователен 
характер. Образователните политики, които ще допринесат за подобряване на 
качеството на образованието са: 

 Съобразяване на специалностите и професиите в средното и висше 
образование с пазара на труда; 

 Подобряване на управлението на училищата чрез училищните 
настоятелства и други граждански институции, свързани с образованието; 

 Изграждане на система от алтернативни форми на обучение. 

 Единственото среднообразователно училище в община Мъглиж, в което 
младежите от района могат да завършат средното си образование, е 
Професионалната гимназия по селско стопанство (ПГСС) „Гео Милев”, гр. Мъглиж. 
Гиназията е създадена през 1962 г. като Техникум по механизация на селското 
стопанство „Гео Милев“ в гр. Мъглиж обединяващ „ССТ“, гр. Раднево, „МТУ“, с. 
Ягода и Гимназията в Мъглиж и през 2001г. е преобразуван в Професионална 
гимназия по селско стопанство „Гео Милев“. Вече половин век екип от 
висококвалифицирани преподаватели подготвя техници, монтьори, механизатори и 
икономисти по специалностите: „Механизация на селското стопанство“, 
„Механизация на горското стопанство и дърводобива“, „Механизатор в 
растениевъдството и полевъдството“, „Земеделски техник“, „Икономика на 
земеделското стопанство“ и други. От 2004 г. за нуждите на Държавните горски 
лесничейства са разкрити единствените в областта специалности „Горско 
стопанство и дърводобив“ и „Горско и ловно стопанство“. Ежегодно ученици от 
гимназията провеждат производствената си практика в стопанства, разсадници и 
сродни училища в Северна Италия. Училището разполага с добра база, 
включваща сгради и прилежаща обработваема земя, в т.ч. парк, учебни кабинети, 
общежитие с капацитет от 100 ученици и е осигурен безплатен транспорт за 
ученици, учители и служители. Следва да се търсят възможности за 
възстановяване на квалификационните и преквалификационни дейности, 
осъществявани в миналото, както и за развитие на земеделски и горски услуги и 
услуги за развитие на малкия и среден бизнес, което може да осигури 
допълнителни приходи на училището и квалифицирана помощ за ремонт и 
поддържане на техниката на местните земеделски стопанства и фирми.  

 Липсата на други средни учебни заведения в общината налага учениците, 
завършили осми клас, да продължат образованието си, най-често, в съседни 
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градове  - Стара Загора и Казанлък, като пътуват ежедневно или остават да живеят 
там.  

Данни за ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни:  

 През последните 2-3 години не са сформирани групи за обучение и 
ограмотяване на малограмотни и неграмотни възрастни. В ОУ „Христо Ботев”, с. 
Ягода има въведена самостоятелна форма на обучение за ученици, навършили 
16-годишна възраст. В такава форма през настоящата учебна година се обучават 
14 ученика, като 11 от тях са от ромски произход. 

Данни за младежи от ромски произход, завършили висше образование 
и колежи:  

 По последна информация, броят на младежите от ромски произход, 
завършили висше образование и колежи е девет. Младежите са възпитаници на 
ОУ „Христо Смирненски”, с. Тулово; ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Ветрен и ОУ 
„Христо Ботев”, с. Ягода.   

Данни за  подпомогнати младежи от ромски произход, учащи във 
висши учебни заведения и колежи:  

 С Решение № 290 от 31.01.2013 г. на Общински съвет – гр. Мъглиж е приет 
План за действие на община Мъглиж в изпълнение на областната стратегия за 
интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в 
уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация. Основна 
задача на Плана, с цел стимулиране и подпомагане на  младежите от ромски 
произход, учащи във висши учебни заведения, е да се плащат чрез спонсори 
семестриалните такси на трима студента. Заплащането на таксите се извършва 
след представяне на уверение от съответното висше учебно заведение или колеж.  

 
3. Заетост и безработица на младите хора. 
 
 Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им 
трудово и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат условия за 
подобряване на пригодността и осигуряване на заетостта на младите в условията 
на пазарна икономика. Равнището на младежка безработица в община Мъглиж е 
по-високо от средното за България и за страните от Европейския съюз. На пазара 
на труда, безработните младежи заемат значителен дял. Причина за това е 
несъответствието между броя на младежите с дадена професия и реалното 
търсене; ниското равнище на професионална квалификация, неточна 
професионална ориентация, липса на трудов опит и други. След завършване на 
своето образование, те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи 
нямат никакъв трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват 
необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи, 
работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и 
съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. 
 За борба с младежката безработица и с оглед осигуряването на достъп до 
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работни места в страните - членки на ЕС трябва да се търсят възможности за нов 
старт за всеки безработен млад човек. Пригодността за заетост и равнището на 
безработица сред младежите като генерационен приток на работна сила са важни 
индикатори за заетостта в по-високите възрастови групи в бъдеще. 
 
Таблица 2. Структура на безработицата за периода 2012-2013г. 

Показатели Към 31.12. 2012г. Отн. дял 
% 

Към 31.12. 2013г. Отн. дял 
% 

Брой 
регистрирани 
безработни лица  

933  1038  

в т.ч. Жени 473 50.7 506 49.1 

Равнище на 
безработица % 

32.80  36.50  

Възраст     

До 19г. 35 3.7 28 2.7 

От 20 до 24г. 96 10.3 85 8.2 

От 25 до 29г. 132 14.1 135 13 

От 30 до 34г. 149 16 158 15.2 

От 35 до 39г. 149 16 164 15.8 

От 40 до 44г. 71 7.6 101 9.7 

От 45 до 49г. 65 7 89 8.6 

От 50 до 54 г. 100 10.7 110 10.6 

Над 55г. 136 14.6 168 16.2 

Регистрирани 
безработни лица 
до 29г. 

263 28.19 248 23.89 

Образование     

Висше 17 1.8 14 1.3 

Средно 174 18.6 171 16.5 

Основно 119 12.8 142 13.7 

Начално 623 66.8 711 68.5 

Продължително 
безработни лица 
(над 1 година) 

398 42.7 474 45.7 

Източник: ДБТ – гр. Казанлък 

Най-голям дял в структурата на безработните заемат младите хора до 29 г., 
предимно с основно и средно образование. Дълготрайно безработни са лицата без 
професионална квалификация и от ромски  произход. В образователната структура 
се увеличава делът на лицата с основно и начално образование, което от своя 
страна води до намаляване възможностите за обслужване на работни места, 
изискващи професионална квалификация или определена специалност. През 2013 
г. се наблюдава намаление на дела на безработните лица със средно образование 
и професионална квалификация, както и на регистрираните безработни лица до 29 
години.  
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4. Здравословен начин на живот на младите хора. 

 Особено внимание се отделя на здравното възпитание и профилактика на 
младежите в общината. Провеждат се ежегодни профилактични прегледи и 
превенция на зависимости от наркотици, алкохол, тютюнопушене и други. Във 
всички учебни заведения в общината функционират здравни кабинети. Периодично 
са провеждани информационни кампании за популяризиране на здравословен 
начин на живот сред младите хора; здравословно и балансирано хранене; 
превенция от зависимости от алкохол, цигари и наркотици и други.  

 Анализът на здравословното състояние на подрастващите в общината 
показва обезпокоителна тенденция към влошаване здравния статус на младежите: 

 Налице е прогресираща тенденция за намаляване на двигателната 
активност, достигаща до липса на елементарна двигателна култура по 
отношение на телесната статика и динамика, нежелание за активни 
физически усилия. Тези фактори, съчетани с неправилната поза при седеж, 
стоеж, ходене и други, са предпоставки за влошеното физическо развитие и 
появата на различни заболявания. 

 Отново водещи заболявания са гръбначните изкривявания, затлъстяване, 
хипертония, бронхиална астма. 

 Решаващи фактори за здравословните проблеми при подрастващите, 
валидни не само на територията на общината, са: нездравословното хранене в 
изключително важните периоди на растеж и развитие; увеличаващата се 
консумация на тютюневи изделия и алкохол при непрекъснато спадаща възрастова 
граница; снижаващата се средна възраст на употребяващите наркотици; 
хроничният стрес и други. 

 Във връзка с изпълнението на дейностите по проект на Европейската 
програма за партньорство в общността на „ГлаксоСмитКлайн“ за подобряване на 
здравния статус на ромските общности в Централна и Източна Европа - „Заедно за 
по-добро здраве“, в община Мъглиж е назначен здравен медиатор (от ромски 
произход) за една година. 

 Ромското население в Общината няма добра здравна култура. Ромите в 
общината са на първо място по ранна раждаемост и по детска смъртност. 
Сериозен е казусът „Деца раждат деца” – ранното раждане на възраст от 12 години 
– в община Мъглиж са регистрирани 2 случая в с. Зимница и един в с. Ветрен.  
Регистрираните раждания на майки под 18 г. възраст за 2013 г. са 28 на брой. В 
чести случай, младите родители оставят детето за осиновяване. Ето защо, по 
данни на  Дирекция „Социално подпомагане” – Мъглиж, в специализираните 
институции в момента, се отглеждат 70 деца, родени от непълнолетни майки.                                     

 Според  Дирекция „Социално подпомагане” – Мъглиж, у нас съществува 
тенденция към увеличаване на извънбрачните раждания, най-вече сред момичета 
под 18-годишна възраст. Друг сериозен проблем е имунизирането на децата на 
ромите – преобладаващо не се спазват изискванията за задължителните 
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имунизации на децата. Поради бедността на ромите в общината и липсата на 
постоянна работа, голяма част от тях не са здравно осигурени.  

 По проекти на Сдружение с нестопанска цел „Свят без граници”, във всички 
ромски квартали на територията на общината, са извършвани мероприятия по 
превенция и контрол на туберкулоза и сексуално предавани инфекции.   

5. Превенция на младежката престъпност. 

 Необходимо е да се стимулира активното участие на младите хора в 
превенцията на престъпността, особено в превенцията на правонарушенията, 
извършени от млади хора. В тази насока е необходимо да се предприемат мерки 
за: 

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

 Организиране на програми за превенция на т. нар. прояви на „спортно 
хулиганство” с активното участие на младежките организации, фен - 
клубовете и спортните организации; 

 Мобилизиране на местните общности, особено на младежките и спортните 
организации, в превенцията на детската и младежката престъпност. 

 През 2013г. по инициатива на ТПП – гр. Казанлък и Кмета на община Мъглиж  
е проведена среща на представители на местния бизнес, ръководството на 
общинска администрация и ТПП – гр. Казанлък. Положени са основите на 
Обществен съвет между участниците. В началото  на учебната 2013/2014 г. в РУ 
„Полиция” - гр. Казанлък са изготвени индивидуални планове за работата на 
инспекторите от детска педагогическа стая по националната програма „Работа на 
полицията в училищата”, утвърдени от Началник РУ „Полиция”. До края на 
календарната 2013г. по програмата в училищата на територията на община 
Мъглиж от ИДПС са изнесени 14 лекции. 

 Предвижда се да се продължи работата за: 

 изграждане на доверие между младите хора и  МКБППМН – гр. Мъглиж, 
както и органите на реда;  

 осигуряване на качествена правна помощ за младежите правонарушители и 
процедури, които да гарантират техните права и да се съобразяват с 
техните възрастови особености;  

 насърчаване и активно участие на младите хора, младежките лидери и 
младежките работници и младежките организации в превантивни програми и 
кампании; 

 намаляване на броя на пътно - транспортните произшествия (ПТП) с участие 
на млади хора, чрез проекти финансирани от ЕСФ за организиране на 
програми за пътна безопасност в училищата. 
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6. Младите хора в малките населени места в община Мъглиж. 

 Достъпът до формално и неформално образование, професионално 
образование и обучение, информация и консултиране на младите хора в малките 
населени места е ограничен. Често им липсва необходимата информация и 
контакти за устройване на работа. С всяка изминала година постоянно намаляват 
привлекателните възможности за икономическа активност и професионална 
реализация. В тази насока е необходимо да се предприемат действия за:   

 създаване на благоприятна среда за развитие на младите хора в малките 
населени места чрез подобряване на условията за ефективен достъп до 
образование, обучение и информация. Една от формите е участието на 
младите хора в управлението на селата в община Мъглиж; 

 увеличаване на възможностите за професионална и социална реализация 
чрез насърчаване на младежите инициативи в малките населени места.   

 учредяване на младежки клубове по интереси по селата.   

7.   Младите хора и опазване на околната среда в община Мъглиж.  

 Един от акцентите на настоящия Общински план за младежта е 
привличането и активното участие на младежите от общината за опазването на 
околната среда.             

 Общинска администрация и младежите трябва да вземат активно участие 
при: 

 разработването на образователни програми за обучение на подрастващите 
за опазване на околната среда;  

 провеждане на семинари и обучителни курсове за учители и ръководители 
на групи в областта на туризма и екологията;  

 изготвянето и изпълнението на проекти, съчетаващи туризма и опазването 
на околната среда; 

 стимулиране на планинските спортове, за които има дадености общината. 

8. Свободно време и културна среда за младите хора в общината. 

 Свободното време е първостепенен фактор за формирането и изявата на 
младите хора. Поради удължения образователен цикъл и ниската трудова заетост, 
то значително нараства. Новите технологии, преходът към демокрация и пазарна 
икономика безусловно създават множество нови привлекателни и полезни 
възможности за самореализация. Възможностите за пълноценно използване на 
свободното време се ограничават от материални пречки на значителна част от 
младите хора. Данни от проучвания сочат, че почти половината от младите хора на 
възраст между 15 и 18 години и над две трети от младите хора на възраст между 
19 и 25 години рядко или изобщо не спортуват. Едва една пета от младите хора 
имат възможност да спортуват. С цел създаване на предпоставки за развитието на 
спорта в общината, през 2011г. община Мъглиж сключва договор за получаване на 
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безвъзмездна финансова помощ за реализацията на проект „Благоустрояване на 
обществени паркове и пространства в населени места в Община Мъглиж” по мярка 
322 „Обновяване и развитие на населените места” от ПРСР. В резултат на 
изпълнените дейности е извършен ремонт и рехабилитация на паркове в селата 
Тулово, Ягода, Ветрен, Дъбово и на детска площадка в гр. Мъглиж. През 2012 г. 
стартира и проект „Създаване, реконструкция и модернизация на спортните 
центрове в община Мъглиж” по ПРСР със срок за изпълнение до 2015 г. 
Очакваните резултати от реализацията на проекта са създадени спортно-младежки 
центрове за отдих, свободно време и спорт в гр. Мъглиж, с. Тулово и с. Ягода. 

 Културната инфраструктура на общината има значителен потенциал и база 
за участие в прояви, за запознаване с културно-историческото наследство и 
неговото опазване, но се наблюдава отлив на децата и младите хора от културните 
събития и институции. Полезният ефект от действащите в страната европейски 
младежки програми може да бъде засилен с прилагането на активни мерки, в 
общински аспект, с оглед създаване на възможности за пълноценното използване 
на свободното време. 
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II. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането им в 
контекста на Националната стратегия за младежта. 

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

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. Подобряване 
качеството на 
образование и 
насърчаване ученето и 
развитието през целия 
живот. 

1.1. Намаляване броя 
на необхванатите и 
отпадащи ученици в 
община Мъглиж. 
 

1.1.1.Осъществяване на 
форми за ефективна 
работа с родители, които 
възпрепятстват децата си 
да посещават детските и 
учебни заведения. 

Община Мъглиж, 
Директори на 
детски и училищни 
заведения, Отдел 
„Закрила на 
детето“ 

Неприложимо Брой необхванати  
деца;   
 
Брой  
отпаднали ученици 

1.2. Разширяване 
достъпа до услуги за 
професионално 
ориентиране на 
младите хора. 
 
 

1.2.1. Услуги за 
професионална 
ориентация на младежите. 
 
 
 
 
 
1.2.2. Организиране на 
информационни кампании 
в училищата. 

Директори на 
училища и детски 
градини, 
Читалищни 
институции, 
община Мъглиж 
 
 
Директори на 
училища и детски 
градини, 
Читалищни 
институции, 
община Мъглиж 

Европейски 
проекти и 
програми и 
други източници 
 
 
 
 
Европейски 
проекти и 
програми и 
други източници 

Брой услуги/курсове 
за професионална 
ориентация  
 
 
 
 
 
Брой организирани 
информационни 
кампании 
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2. Стимулиране 
икономическата 
активност на младите 
хора. 

2.1. Осигуряване на 
възможности за 
придобиване на 
трудов стаж на 
безработни лица до 
29г.  
 

2.1.1. Предоставяне на 
възможност за стажуване 
на млади хора по ОПРЧР. 
 
 
 
 
 
2.1.2. Организиране на 
срещи и дискусии за 
запознаване с 
Европейските и 
Национални програми, 
осигуряващи заетост за  
младите хора. 

Дирекция „Бюро по 
труда“, община 
Мъглиж 
 
 
 
 
 
Дирекция „Бюро по 
труда“, община 
Мъглиж 

ОПРЧР, 
Национални 
програми, 
Мерки за 
насърчаване на 
заетостта 
 
 
ОПРЧР, 
Национални 
програми, 
Мерки за 
насърчаване на 
заетостта 

Брой стажували 
млади хора; 
 
 
 
 
 
 
Брой организирани 
срещи и дискусии 
за запознаване с  
Европейските и 
Национални  
програми, 
осигуряващи 
заетост за младите 
хора. 

2.2. Създаване на 
благоприятна среда 
за професионална  
реализация и 
кариерно развитие на 
младежите. 

2.2.1. Създаване на 
възможности за стажове в 
общинска администрация 
Мъглиж. 
 
 
 
 
2.2.2. Консултиране на 
предприемчиви млади хора 
с цел съдаването на 
собствен бизнес. 

Община Мъглиж, 
Дирекция „Бюро по 
труда“ 
 
 
 
 
 
Община Мъглиж, 
Дирекция „Бюро по 
труда“ 
 
 

ОПРЧР, 
Национални 
програми 
 
 
 
 
 
ОПРЧР, 
Национални 
програми 
 
 
 

Брой стажували 
млади хора; 
 
 
 
 
 
 
Брой консултации 
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Приоритет 2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. 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. 

1.1. Формиране на 
информационна 
политика, насочена 
към младите хора. 

1.1.1. Организиране на 
общински информационни 
кампании, насочени към 
младите хора.  
 
 
 
 
1.1.2. 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. 
 
 
 
1.1.3. Играждане на 
Младежки информационно 
- консултантски център 
(МИКЦ) в община Мъглиж. 

Община Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
Община Мъглиж 

 

 

 

 

 

Община Мъглиж 

Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми и 
други източници 
 
 
Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми и 
други източници 
 
 
 
 
Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми и 
други източници 

Брой организирани 
информационни 
кампании; 
 
 
 
 
 
Брой организирани 
информационни 
кампании; 
 
 
 
 
 
 
 
Изграден Младежки 
информационно - 
консултантски 
център (МИКЦ) в 
община Мъглиж 
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2. Стимулиране на 
неформалното учене 
сред младите хора. 

2.1. Разширяване на 
възможностите за 
неформално учене на  
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, зкуството, 
здравословния начин 
на живот, 
безопасността на  
движението по 
пътищата и за 
предотвратяване на 
противообществените  
прояви. 

2.1.1. Организиране на 
обучения,  насочени към 
превенция употребата на  
наркотици, 
правонарушения и  
формиране на ценности и 
лични умения. 
 
 
  
2.1.2. Разширяване на 
достъпа до програмата 
„Младежта в  
действие” на младите хора. 

 

МКБППМН – гр. 
Стара Загора, РЗИ 
– гр. Стара Загора,  
община Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
Община Мъглиж 
 

Общински 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 

Неприложимо 

Брой организирани 
обучения; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой младежи, 
участници в 
„Младежта в  
действие” 
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3. Развитие на таланта, 
творческите умения и 
културното изразяване 
на младите хора. 

3.1. Подобряване на 
възможностите за 
реализация на 
социалните и 
творческите умения 
на младите хора, 
съобразно техните 
интереси и 
стимулиране на 
инициативността и 
младежкото 
творчество. 
 

3.1.1.Организиране, 
провеждане и участие в 
различни прояви и 
инициативи, съгласно 
Културния календар на 
община Мъглиж. 
 
 
3.1.2.Организиране на 
литературни конкурси. 
 
 

Община Мъглиж, 
Директори на 
училища и детски 
заведения, 
Читалищни 
институции 
 
 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища и детски 
заведения, 
Читалищни 
институции 

Оперативни 
програми, 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет, МОН,  
 
 
Оперативни 
програми, 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет, МОН 

Брой проведени 
прояви и културни 
инициативи 
 
 
 
 
 
Брой конкурси 

Приоритет 3. Насърчаване на здравословния начин на живот и повишаване на физическата активност сред младите хора 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

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

1.1. Насърчаване и 
подпомагане на 
сътрудничеството 
между  младежките 
работници, здравните 
специалисти, 
младежките и 
спортните  
организации за 
утвърждаване на 
здравословен начин 
живот сред младите  
хора. 

1.1.1. Организиране и 
участие в програми, 
свързани с 
профилактиката и  
промоцията на здравето на 
младите хора. 
 
 
 
 
1.1.2. Организиране и 
провеждане на дейности, 
свързани с повишаване  

Община Мъглиж, 
Директори на 
училища и детски 
заведения,  
Читалищни 
институции, РЗИ-
гр. Стара Загора 
 
 
 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища и детски 

Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
Общински 
бюджет, 
Републикански 

Брой програми, 
свързани с 
профилактиката и  
промоцията на 
здравето на 
младите хора; 
 
 
 
 
Брой дейности, за 
повишаване  
информираността и 
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информираността и 
изграждане на умения по 
отношение на 
здравословното хранене. 
 
 
 
1.1.3. 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”. 

заведения,  
Читалищни 
институции, РЗИ-
гр. Стара Загора 
 
 
 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища и детски 
заведения,  
Читалищни 
институции, РЗИ-
гр. Стара Загора 
 
 
 

бюджет 
 
 
 
 
 
 
Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет 
 
 
 
 
 

изграждане на 
умения по 
отношение на 
здравословното 
хранене. 
 
 
Брой проведени 
кампании за 
здравно 
образование на 
младежите. 
 

1.2. Повишаване 
сексуалната култура 
на младите хора. 

1.2.1. Издаване на 
информационни  
материали и провеждане 
на медийни  
кампании. 

Община Мъглиж, 
РЗИ - гр. Стара 
Загора 

Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет 
 

Брой проведени 
кампании; 
Брой 
разпространени 
материали 

1.3. Насърчаване на 
физическата 
активност на младите 
хора. 

1.3.1. Организиране на 
седмица на здравето – 
образователни игри. 
 
 
 

Община Мъглиж, 
Директори на 
училища и детски 
заведения, 
Спортни клубове  
 

Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет, 
Проекти и 
програми на ЕС  

Брой проведени 
образователни игри 
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1.3.2. Организиране на 
спортни инициативи и 
състезания. 
 

Община Мъглиж, 
Директори на 
училища и детски 
заведения, 
Спортни клубове 

Общински 
бюджет, 
Републикански 
бюджет, 
Проекти и 
програми на ЕС 

Брой проведени 
спортни 
мероприятия 

Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. 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. 

1.1. Подпомагане на 
социалната адаптация 
и повишаване на  
пригодността за 
заетост на младежите 
в неравностойно 
положение. 

1.1.1. Развитие на  
социални услуги в 
общността (включително 
от типа подкрепа, 
придружаване,менторство), 
подходящи за млади хора 
на възраст от 18 до 25 
години в риск, особено за 
интегрирането им с  
мерките за закрила на 
детето. 
 
 
 
1.1.2. Включване на деца и 
ученици в  неравностойно 
положение в  
организираните културни 
събития 

Община Мъглиж 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община Мъглиж 
 
 
 
 
 
 

Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми 

Брой открити  
социални услуги в 
общността за 
млади хора на 
възраст от 18 до 25 
години в риск; 
 
 
 
 
 
 
 
Брой включени 
деца и ученици в  
неравностойно 
положение в  
организираните 
културни събития 
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Приоритет 5. Стимулиране на младежкото добороволчество 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. 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. 

1.1. Създаване на 
повече доброволчески  
възможности за 
младите хора. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Осигуряване на 
подходящо обучение и 
квалификация за  младите  
доброволци, свързани с 
извършваните от  
младежите доброволчески 
дейности. 
 
 
1.1.2. Национална 
кампания „Да изчистим 
България за един ден“. 
 
 
 

Община Мъглиж, 
Директори на 
училища  
 
 
 
 
 
 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища  
 
 
 
 

Общински 
бюджет и 
външни 
източници  
 
 
 
 
 
Общински 
бюджет и 
външни 
източници  
 
 
 

Брой млади хора, 
включени в 
доброволчески 
дейности; 
 
 
 
 
 
Брой заети 
доброволци 
от различните 
организации 
включили се в 
кампанията 
 

 
 
1.2. Популяризиране 
на доброволчеството. 
 

 
 
1.2.1. Разпространение на 
добри практики за 
доброволчески 
инициативи. 

 
 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища 
 

 
 
Общински 
бюджет и 
външни 
източници 

 
 
Брой 
популяризирани 
добри практики 
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Приоритет 6. Повишаване на гражданката активност на младежите в обществения живот на Общината 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1.Осигуряване на 
възможности за 
пълноценно  участие 
на младите хора в 
гражданския живот и 
за приобщаването им 
към основните 
демократични 
ценности и стандарти. 

1.1. Насърчаване на 
самоорганизирането 
на  младите хора. 
 
 

1.1.1. Насърчаване и 
подпомагане  развитието 
на младежките 
организации чрез 
организиране на обучения.  

Община Мъглиж, 
Директори на 
училища  
 

Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми 

Брой организирани 
обучения;  

 
1.2. Насърчаване на 
гражданското 
образование и  
обучение. 
 
 

 
1.2.1. Организиране на 
обучения по  защита 
правата на човека,  
дискриминацията, 
трудовите права на  
младите хора.  

 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища  
 
 
 

 
Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми  

 
Брой организирани 
обучения;  
 
 
 

 
1.3. Осигуряване на 
ефективно 
представителство  
на интересите на 
младите хора във 
формирането, 
изпълнението и  
оценката на 
секторните политики 
на общинско ниво. 
 

 
1.3.1. Участие в 
Национални младежки  
срещи.  
  
 
 
 
1.3.2. Организиране на Ден 
на самоуправлението на 
община Мъглиж. 

 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища  
 
 
 
 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища 

 
Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми  
 
 
Общински 
бюджет, 
Европейски 
проекти и 
програми 

 
Брой участници от 
община Мъглиж в 
Национални 
младежки  срещи; 
 
 
 
Брой включили се 
млади хора 



                                                              

 

22                                                                               Общински план за младежта на община Мъглиж  
                                                                                       за периода 2014-2020г. 

Приоритет 7. Развитие на младите хора в община Мъглиж 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1. Създаване на 
привлекателна среда 
за развитие на 
младите хора в 
община Мъглиж. 

1.1. Осигуряване на 
ефективен достъп до 
образование, 
обучение и 
информация на 
младите хора в 
община Мъглиж. 

1.1.1. Насърчаване и 
подпомагане на 
читалищата като средища 
за информация, 
неформално обучение и 
културно изявяване за 
младежите. 

Директори на 
училища и детски 
градини, 
Читалищни 
институции, 
община Мъглиж 

Европейски 
проекти и 
програми и 
други източници 

Брой проведени 
културни 
мероприятия; 
Брой обхванати 
деца;  

Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог   

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1.Създаване на 
благоприятна и 
насърчаваща среда за 
младежите за 
пълноценно участие в 
междукултурното и 
международното 
младежко общуване.
    

1.1. Насърчаване на 
междуетническото и 
междукултурното 
опознаване, 
толератност и диалог. 
 
 

1.1.1. Международен ден 
на ромите, Етнокултурен 
фестивал и други. 
 
 
 
 

Община Мъглиж 
 
 
 
 
 
 

Общински 
бюджет 
 
 
 
 
 

Брой организирани 
мероприятия за 
насърчаване на 
междуетническото и 
междукултурното 
опознаване, 
толератност и 
диалог; 
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1.2. Стимулиране и 
подпомагане на 
участието на 
българските младежи 
в международни и 
европейски младежки 
движения.  

1.2.1. Изграждане на 
умения за работа в 
мултикултурна среда. 

Община Мъглиж, 
Директори на 
училища 

Център за 
междуетнически 
диалог и 
толерантност 
„Амалипе“, 
Фондация 
„Америка за 
България“ и 
други 

Брой младежи, 
участници в 
международни и 
европейски 
младежки движения 

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

Специфична цел Мярка Дейност Отговорна 
институция 

Финансиране Индикатори 

1.Стимулиране на 
активното участие на  
младите хора в 
превенцията на 
престъпността, 
особено в превенция 
на  
правонарушенията, 
извършени от млади 
хора. 

1.1. Ангажиране на 
местната власт, 
младежките  
организиции и 
медиите в 
превенцията на 
правонарушенията, 
извършвани  
от младежи. 
 
 
 
 
 
 

1.1.1. Организиране на 
информационни и 
образователни  кампании 
за превенция на 
правонарушенията, 
извършвани от млади хора. 
 
 
 
 
1.1.2.Организиране на 
летни клубове по интереси. 
 
 
 
 

Община Мъглиж, 
РУ „Полиция”, РЗИ 
– гр. Стара Загора, 
Директори на 
училища 
 
 
 
 
 
Община Мъглиж, 
Директори на 
училища, 
Читалищни 
институции 
 

Общински и 
републикански 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
Неприложимо 
 
 
 
 
 

Брой 
информационни и 
образователни  
кампании за 
превенция на 
правонарушенията, 
извършвани от 
млади хора; 
 
 
Брой организирани 
летни клубове по 
интереси; 
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1.2. Изграждане на 
доверие между 
младите хора и  
правоохранителните 
органи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.2.1. Активно участие на 
младите хора,  младежките 
лидери  и младежките 
организации в превантивни 
програми и кампании. 
 
 
 
1.2.2. Участие в лекции в 
часовете на класа с 
представители на 
Полицията. Организиране 
на програми за пътна 
безопасност в училищата. 
 

Община Мъглиж, 
РУ „Полиция”, РЗИ 
– гр. Стара Загора, 
Директори на 
училища 
 
 
 
Община Мъглиж, 
РУ „Полиция”, РЗИ 
– гр. Стара Загора, 
Директори на 
училища 
 
 

Общински и 
републикански 
бюджет 
 
 
 
 
 
Общински и 
републикански 
бюджет 
 
 
 
 

Брой младежи, 
участници в 
превантивни 
програми и 
кампании; 
 
 
 
Брой участвали 
младежи 
 
 
 
 
 

1.3. Развитие на 
култура на пътна 
безопасност сред  
младите хора. 

1.3.1. Организиране на 
програми за пътна 
безопасност в  
училищата. 

Община Мъглиж, 
РУ „Полиция”, РЗИ 
– гр. Стара Загора, 
Директори на 
училища 

Общински и 
републикански 
бюджет 
 

Брой организирани 
програми за пътна 
безопасност; 
Брой участвали 
младежи 
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III. Организация и координация на дейностите за постигане на целите. 

 Кметът на община Мъглиж осигурява провеждането на общинската политика 
за младежта в съответствие с държавната политика, като работи в тясно 
сътрудничество с:  

 Общински съвет - Мъглиж; 

 Младежки организации;  

 Регионален инспекторат по образованието;  

 Училища;  

 Дирекция „Бюро по труда” – гр. Казанлък;  

 Регионална здравна инспекция;  

 Районно полицейско управление;  

 Ресурсен център за подпомагане на деца със СОП; 

 Културни институти;  

 Читалища;  

 Спортни клубове;  

 Неправителствени организации, работещи по проблемите на младите хора.  

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

1. Наблюдение. 

 Контролът по изпълнението на плана ще се осъществява от кмета на 
община Мъглиж. 

 Мониторинг на текущото изпълнение на утвърдените дейности ще се 
осъществява от общинска администрация Мъглиж, Дирекция „Устойчиво развитие, 
Хуманитарни дейности и Евроинтеграция”. Ще се изготвя Годишен отчет за 
реализацията на Плана и постигнатите резултати, който ще се приема на сесия на 
Общински съвет - Мъглиж. 

2. Оценка. 

             Предвижда се да бъдат осъществени междинна и крайна оценки на 
изпълнението на Общинския план за младежта за установяване на 
съответствието, ефективността и устойчивостта на планираните и реализирани 
дейности. 
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3. Актуализация. 

 Настоящият общински план има характер на отворен документ, който може 
да се развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично 
променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички 
заинтересовани участници и предполага създаването на добра организация и 
координация. 

V. Осигуряване на информация и публичност на плана. 

 Дейностите за реализация на плана ще се популяризират чрез електронния 
сайт на общината, общински и областни медии и социалните мрежи.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


