
УТВЪРДИЛ: 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на Община Казанлък 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК 

ЗА 2021 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

гр. Казанлък 
2021 година 



СЪДЪРЖАНИЕ Стр. 
УВОД…………………………………………………………………... 3 
ЦЕЛЕВА ГРУПА…………………………………………………….. 3 
I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД 
МЛАДЕЖТА…………………………………………………………. 3 
1. Демографска характеристика................................................................ 3 
2. Образование, професионално ориентиране и реализация....................... 3 
   Формално учене……………………………………………………….. 3 
   Неформално учене……………………………………………….......... 7 
3. Младежка заетост……………………………………………………... 7 
4. Икономическа активност и предприемачество…………………........... 8 
5. Достъп до информация и услуги………………………………………. 8 
6. Гражданска активност………………………………………………... 9 
7. Младежко доброволчество……………………………………………. 13 
8. Здравословен начин на живот………………………………………………… 13 
Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен 
начин на живот……………………………………………………………………. 

13 

Детско и ученическо здравеопазване………………………………………… 14 
Млади хора, практикуващи спортни дейности……………………………... 14 
9. Младите семейства…………………………………………………………….. 14 
Общинска програма „Ин витро“ ………………………………………………. 14 
Ваучери за новородени деца…………………………………………………....... 15 
10. Достъп до социални услуги………………………………………....... 15 
11. Ролята на младите в превенцията  на престъпността……………......... 16 
12. Младите хора  в малките населени места и селските райони………… 17 
13. Управление на младежката политика………………………………... 17 
II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ……………………. 18 
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ……………………………… 19 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ 
ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ……………………………………. 

24 

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И 
АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 
МЛАДЕЖТА…………………………………………………………..  

25 

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 
НА ПЛАНА …………………………………………………………… 

25 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………….. 25 
 

2 
 



УВОД 
Общинския план за младежта на Община Казанлък за 2021 г. се изготвя в изпълнение и 
съответствие на чл. 16 от Закона за младежта и Национална стратегия за младежта. Тези 
два документа формират държавната политика за младите хора в съответствие с целите 
и приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската политика в 
младежката област, представя анализ на текущото състояние и потребностите на младите 
хора, както и действия, които трябва да бъдат предприети. Той цели създаването на 
възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане на активна 
гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземане на решения.  
В Общинския план за младежта са очертани всички дейности, инициативи и проекти на 
активните млади хора от общината, на младежките организации и неправителствените 
организации (НПО). 
Изминалата 2020 г. бе година на предизвикателства заради усложнената епидемична 
обстановка и COVID-19 кризата, което изправи всички ни, включително младежите и 
младежките организации пред изпитания и справяне с последиците от пандемията. 

 
ЦЕЛЕВА ГРУПА 
Дейностите в Плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст между 15 
и 29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, 
етническа, национална, социална и културна принадлежност. 

 
I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА 
1. Демографска характеристика  
Община Казанлък се състои от 20 населени места, от които 3 града и 17 села. По данни 
на Гражданска регистрация и административно обслужване (ГРАО) към 15.12.2020 г. 
населението по настоящ адрес на община Казанлък е общо 74 289 души, а населението 
по настоящ адрес само на гр. Казанлък е 49 486 души.  Към 15.12.2020 г. броят на младите 
хора в община Казанлък от 15 до 29-годишна възраст е 11 254 души, от които 7 393 
живеят в гр. Казанлък. 

 
2. Образование, професионално ориентиране и реализация 
Формално учене 
На територията на Община Казанлък има 26 училища, разпределени по следния начин: 
22 общински училища – 3 профилирани гимназии: Профилирана природо-математическа 
гимназия „Никола Обрешков“; Профилирана хуманитарна гимназия „Св. Св. Кирил и 
Методий“; Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“; 1 средно училище – СУ 
„Екзарх Антим I“ и 18 основни училища; 4 държавни училища – 3 професионални 
гимназии: Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт; 
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм;  Професионална гимназия 
„Иван Хаджиенов“ и 1 Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Академик 
Дечко Узунов“.  
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През 2017 г. е основан Технически колеж - Казанлък като филиал на Технически 
университет - София. Завършилите колежа придобиват образователна степен 
„Професионален бакалавър“, като успешно дипломиралите се студенти в Образователно 
– квалификационна степен (ОКС) „Професионален бакалавър“ са 70 души. 
Новозаписаните за зимен семестър 2020-2021 г. са 42-ма. Продължаващите обучението 
си съответно II и III курс са 105 студента. Има 2-ма недипломирали се поради лични 
причини. Студентите, които не са преминали в по-горен курс са общо 10. Завършили 
успешно първи курс и записали се във втори - 54 студента. Организирано е обучение за 
степен "Магистър", което ще се провежда от октомври 2020 г. и ще продължава 2,5 
години по специалността "Технология на машиностроенето", като 48 студента са 
записали магистратура към Инженерно-педагогически факултет (ИПФ) - Сливен. 
Много от училищата в община Казанлък работят по международни проекти, което дава 
възможност на учениците и преподавателите да контактуват и разменят информация с 
представители на същите групи от други европейски страни. 
Изпълнени дейности през учебната 2020 г. и работа по следните проекти през учебната 
2020-2021 г. от гимназиите в община Казанлък са: 

 
ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък 

 Изложби за вредата от тютюнопушене, изложба свързана със „Световен ден на 
здравето“, превенция на зависимости – учебни филми; 

 „Ден на професиите“ –  срещи с представители на Дирекция „Бюро по труда“ 
(ДБТ); 

 Отбелязване на различни световни дни с обществено значение, инициативи за 
повишаване на гражданската активност, творческите умения и културно изразяване на 
младите хора, изработване на викторини. 

 
ПГХ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък 

 Проект № BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ –   
Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 
растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейски съюз (ЕС) чрез 
Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – 
Министерството на образованието и науката (МОН). Целта на проекта е дигитализацията 
в образованието – основа за качествено образование. Продължителността на проекта е 
36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.; 

 Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, финансиран по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-
2020 г., съфинансирана от Европейски съюз (ЕС) чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове. Основната цел е подпомагане равния достъп до качествено 
образование. Проекта е с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г. 
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ПГ „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък 
  Проект "Коафьори - иноватори" по програма "Еразъм+", ключова дейност №1 

"Образователна мобилност за граждани", сектор "Училищно образование"; 
 Проект BG05M2OP001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран по 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-
2020 г. 
 
СУ „Екзарх Антим I“, гр.  Казанлък 

 “Shaping young Europeans future through drama 2019-2021”, съфинансиран по 
програма “Еразъм+” на ЕС с договор № 2019- 1 – BG01 – KA229-062339. Основните 
дейности по проекта са посветени на изучаване, популяризиране и ангажиране с 
глобалните цели за устойчиво развитие на Организация на обединените нации (ООН); 

 Симулационен модул на ООН, част от програмата Change the World; Change the 
World Virtual MUN 2021 за провеждане на младежки форум, където ще се осъществят 
дискусии и дават решения за бъдещето, за реализирането на 17-те глобални цели. Модула 
има 4 онлайн обучения и заседание на живо в Ню Йорк през март 2021 г. Четирима 
ученици от 11 и 12 клас от СУ „Екзарх Антим I“ са одобрени за участие в модула; 

 Проект „Образование за утрешния ден“, който се реализира по Оперативна 
програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., 
съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни 
фондове. С проекта се цели дигитализация на образованието, внедряване на нови 
решения за по-добро персонализирано обучение. Целевите групи по проекта включват 
деца и ученици, учители, директори, други педагогически специалисти, родители. 
Продължителността на проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.; 

 СУ „Екзарх Антим I“ е одобрено за финансиране по национална програма на 
Министерство на образованието и науката (МОН) – „Изграждане на училищна STEM 
среда“. В превод STEM (Science – Technology – Engineering – Mathematics) е обучение 
чрез методите на науката, технологиите, инженерството и математиката. 
 
ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък 

 Провеждане на училищният кръг от Националното състезание „Най-добър 
млад автомонтьор и водач на моторно превозно средство“; 

 През учебната 2020-2021 година ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт 
ще реализира ПРОЕКТ: 2020-1-BG01-KA102-078479 “КАПКОВО ЕНЕРГИЕН МОДЕЛ” 
по Програма „Еразъм+“; 

 „Дни на отворените врати в предприятията“ –  основна цел на инициативата е 
да се популяризира професионалното образование и обучение сред младите хора и да се 
подкрепи партньорството между бизнеса и професионалните гимназии; 

 Организиране на различни мероприятия в електронна среда – „Седмица на 
пътна безопасност“; инициатива по безопасност на движението по пътищата „Заедно 
стигаме по-далеч“. 
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Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък  
 Проект № 2018-1-BG01- КА01, KA116-047264 "Австрийският опит в  

българското училище – гаранция за успешно кариерно развитие", програма "Еразъм+", 
„Образователна мобилност за граждани“, сектор „Професионално образование и 
обучение“; 

 Проект № 2019-1BG01-КА116-061677 „Испанският модел в създаването на 
подкрепяща среда за работа с ученици  със специални образователни потребности“, по 
програма „Еразъм+“, „Образователна мобилност за граждани” – „Образователна 
мобилност за обучаеми и учители  в сферата на професионалното образование“ (ПОО). 
Осъществена е мобилност в град Барселона, Испания. Основната цел е взаимстване на 
опит за интегриране на ученици със специални образователни потребности; 

 Училището е одобрено по програма „Еразъм+“, дейност „Образователна 
мобилност за граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“, проект 
„Европейски практики – иновативни в обучението и успешни в кариерата“, Португалия; 

 Проект № BG05M20P001-2.011-0001 "Подкрепа за успех", финансиран по 
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" (ОП НОИР) 2014-
2020 г.; 

 Проект BG05M2OP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, 
финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП 
НОИР), съфинансирана от Европейския съюз (ЕС) чрез Европейските структурни и 
инвестиционни фондове; 

 Проект "Иновативно училище“ 2019-2020 г. – „Проектният метод – 
креативното бъдеще на обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм“. С решение 
№ 479/05.08.2019 г. на Министерски съвет ПГ по лека промишленост и туризъм е 
включена в Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2019-
2020 г. 
 
ПГ „Иван Хаджиенов“, гр.  Казанлък 

 Церемония по тържествено освещаване на знамето на Ученически гвардейски 
отряд и връчване на тамбурмажор на Ученически гвардейски духов оркестър на площад 
„Севтополис“ в град Казанлък през 2020 г.; 

 Участие в международен проект за мобилност „Готови за кариера“, част от 
програма „Еразъм+“; 

 Откриване на училищна музейна сбирка и изложба „95 години в ПГ “Иван 
Хаджиенов“; виртуално провеждане на Техно фест – пето издание; организиране на 
ежегоден месец на професиите през месец март. 
Професионална гимназия „Иван Хаджиенов“ има дуална форма на обучение, като 
учениците имат шанс да практикуват наученото в реална работна среда. 
Шест са местните машиностроителни фирми, които се включват като партньори в 
проекта за дуално обучение – „Арсенал“ АД, „Гуала клоужърс България“ АД, „ЮМТ“ 
ЕООД, „Капрони“ АД, „Крес Д“ ЕООД и „М+С Хидравлик“ АД. Те приемат ученици за 
практическо обучение, осигуряват им менторска подкрепа и професионална реализация.  
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НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, гр. Казанлък 
 Програма „Обучение през целия живот“, секторни програми „Леонардо да 

Винчи“ и „Коменски“ и осъществяване на проекти, финансирани от Европейската 
комисия и насочени към професионална квалификация на ученици и учители; 

 Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, 
реализиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП 
НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни 
и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на 
образованието и науката (МОН). Дигитализацията в образованието е приоритет на 
Европейската комисия. Целта е да се осигури достъпност, актуалност и управление на 
образователните ресурси – основа за качествено образование. Продължителността на 
проекта е 36 месеца – от 15.10.2019 г. до 15.10.2022 г.; 

 Участие в национален конкурс „Шофирай отговорно – Дай път на живота“; 
национален конкурс „Из живота на светиите“; биенале за детска рисунка „Съседите по 
света“. 
 
Неформално учене 
Други центрове за образование са Център за подкрепа за личностно развитие – 
Общински детски комплекс (ОДК) ,,Свети Иван Рилски”, в който се организират 
дейности, свързани с развитието на интересите, способностите, потребностите и 
компетентностите на децата и учениците в областта на науката, изкуствата и спорта. 
ОДК изпълнява държавна политика за обхващане на децата и младежите  през 
свободното им време, като провежда образователна, възпитателна и културна дейност. 
Той е център за неформално общуване на деца с общи интереси, за  стимулиране на 
творческия им потенциал, за  насърчаване на  детската индивидуалност към самоизява. 
Други възможности за обучение на младите хора от общината са частни центрове за 
професионално обучение, школи по изкуства, спортни клубове, както и програми за 
младежки обучения към Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) - Казанлък.  

 
3. Младежка заетост 
На територията на община Казанлък работи Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – към 
Агенция по заетостта, където трудови посредници оказват методическа подкрепа, 
извършват професионално консултиране и насочване към свободни работни места на 
регистрираните младежи. През изминалата година младежите продължаваха да бъдат 
приоритетна целева група на пазара на труда. По данни от ДБТ към 31.10.2020 г. са 
регистрирани 1287 мъже и 1847 жени. В структурата на безработните специалисти най-
голям е делът на регистрираните от областта на техниката и технологиите – 45,7%, 
следвани от специалистите от областта на обществознанието, икономиката и правото – 
23,2% и от сферата на услуги, транспорт, охрана и др. – 11,4%. Регистрираните селско-
стопански специалисти са 8,2%. Във възрастовата структура най-голям е относителният 
дял на безработните лица над 55 г. – 22,6%, следвани от групите от 45 г. до 49 г. – 14%, 
както и от 35 г. до 39 г. и от 50 г. до 54 г.  – 13,8%. Увеличил се е делът на безработните 
в групите от 35 г. до 39 г., от 50 г. до 54 г. и над 55 г. Най-голямо е увеличението в групата 
на безработните лица от 35 г. до 39 г. и от 50 г. до 54 г.  

7 
 



В образователната структура се наблюдава увеличение на относителния дял на 
регистрираните безработни с основно образование от 10% на 12,4% и със средно 
образование от 40,8% на 50,5%, а се намалява делът на безработните с висше образование 
от 8,6% на 7,8% и с начално образование от 40,6% на 29,3%.  
През 2020 г. в ДБТ - Казанлък новорегистрираните младежи от Община Казанлък са 880, 
от които 432 на възраст до 24 г. включително. Те продължават да бъдат една от рисковите 
групи на пазара на труда. Цялата група младежи, ранжирани по образование е както 
следва: 155 са с висше образование, 535 – със средно, 90 – с основно и 100 – с начално и 
по-ниско. Статистическите данни през изминалата година показват динамика в групата 
на младежите – средномесечно броят на младите хора, обслужвани в ДБТ е 271. През 
2020 г. са започнали работа общо 407 млади хора, от които с посредничеството на ДБТ – 
317, както следва: по мерки за заетост по Закон за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) – 12 
младежи; по програми за заетост по ЗНЗ – 6 младежи; по схеми на Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ (ОП „РЧР“) – 47 младежи; на първичен пазар на труда 
– 252 младежи. През изминалата година относителният дял на безработните младежи, 
спрямо всички безработни лица, регистрирани в ДБТ - Казанлък представлява 21,16%. 
Продължително безработните лица от тази възрастова група са едва 2%, спрямо всички 
регистрирани продължително безработни от общината.  

 
4. Икономическа активност и предприемачество  
Анализ на резултата от проведените консултантски разговори на трудовите посредници 
с регистрираните млади хора, относно възможностите за развитие на младежкото 
предприемачество, откроява като основни пречки липсата на практически опит, 
професионални контакти и бизнес мрежи, бизнес умения и стартов капитал. 
Осигурява се достъп до информация и качествени услуги за пълноценно личностно и 
професионално развитие чрез мотивиране към активно поведение на пазара на труда и 
трудова реализация чрез прилагане на различни подходи и включване в  програми за 
заетост към ДБТ - Казанлък. 

 
5. Достъп до информация и услуги  
Община Казанлък предоставя на своите младежи достъп до информация и услуги чрез 
няколко източника:  

 На територията на Община Казанлък има 1 Общинска библиотека (ОБ) 
,,Искра” с 4 филиала в гр. Казанлък, които се посещават от читатели с разностранни 
интереси. Те получават търсената информация и са обслужвани в различните отдели на 
библиотеката – отдел „Комплектуване“, „Обработка и каталози“, „Детски отдел“, отдел 
„Заемна за възрастни“, отдел „Справочно-библиографско информационно обслужване“ 
(СБИО), сектор „Периодика“, „Информационен център“, отдел „Краезнание“, отдел 
„Изкуство“. Библиотеката е оборудвана с компютърни конфигурации, 3D принтер, 
мултимедия, аудио-системи, принтери и мултифункционални устройства;  

 Читалищата в гр. Казанлък са 4, а  в населените места наброяват 19. Също така, 
на разположение на гражданите и младите хора са културно-информационен център и 
културно-информационен атрактивен център на открито (КИАЦО); 
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 Общинска администрация е на разположение на младите хора чрез ,,Център за 
информация и обслужване на граждани“ към Община Казанлък;  

 Сградата на Младежки дом - гр. Казанлък се използва от младежки 
организации и спортни клубове, за да развиват дейността си. Залите на Младежки дом са 
оборудвани и обзаведени, даващи възможности за презентации, обучения, инициативи, 
достъп до интернет; 

 По Национална програма ,,Активиране на неактивни лица“, към общинска 
администрация е назначен младежки медиатор, който има за цел да информира, 
мотивира и активира младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани в Дирекция 
„Бюро по труда". Осъществява групови и индивидуални срещи с младежи до 29 г., с цел 
предоставяне на съвети и насоки за безработните, които имат нужда от помощ за търсене 
и намиране на работа, включване в обучения за повишаване на квалификацията, помощ 
при изготвяне на CV и други. Осъществява връзката между младежите и институциите, 
предоставящи социални, здравни, образователни и други услуги. 
 
6. Гражданска активност 
За развитие на младежките дейности на територията на Община Казанлък участват 
различни неправителствени организации, работещи с младежи и за младежи: 
 
Младежки общински съвет - Казанлък (МОС) 

Младежки общински съвет - Казанлък (МОС) е неформална представителна 
младежка структура към Община Казанлък. Сформирана е от младежи, обединени на 
доброволен принцип и свързани от желанието за подобряване качеството на живот на 
младите хора в общината.  

Младежки общински съвет - Казанлък, съвместно с Община Казанлък и младежки 
НПО целогодишно организират и провеждат редица кампании и инициативи:  

 По случай Деня на влюбените младежите от Младежки общински съвет 
организираха украсяването на фото кът с метална арка, разположена в централната част 
на града; 

 На 19 февруари 2020 г. се навършиха 147 г. от обесването на Апостола на 
българската свобода – Васил Иванов Кунчев. Младежите почетоха паметта на Апостола, 
като се включиха към официалната програма, организирана от Община Казанлък и 
поднесоха венец от цветя пред Бюст-паметника на Васил Левски в град Казанлък; 

 Изложба по случай Международния ден на жената – 8-ми март, поставена на 
витрината на „Искра“ 4; 

 По случай Mеждународния ден на младежта се проведе четвърто поредно 
издание на състезание по ролкови кънки, ролери и тротинетки в парк „Розариум“; 

 Младежки общински съвет и Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) 
организираха излъчването на прожекция в парк „Розариум” на българския филм "Доза 
щастие". Специални гости на прожекцията бяха бивша зависима и психолог, които в 
открит диалог отговаряха на въпросите на всички граждани на дискусионната част след 
края на прожекцията; 
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 През 2020 г. беше осъществена групова конна терапия (хипотерапия) за деца с 
увреждания в конна база в гр. Шипка. На мястото имаше психолог и екип от 
професионалисти. Младежите от Младежки общински съвет взеха участие като 
доброволци за подпомагане на груповите терапии, като помагаха в грижите за децата по 
време на терапията; 

 Младежите от Младежки общински съвет участваха в заснемането на  видео 
визитка, за да популяризират дейността на МОС и да мотивират връстниците си към 
включване в различни дейности и инициативи, които са в полза на обществото; 

 Във връзка с Деня на народните будители – 01 ноември, МОС направи 
продължение на миналогодишната инициатива. Младежите разпространиха 
произведения на български будители и творци на цветни листи в парка около монумента 
„Обединена Европа“;  

 Младежите от Младежки общински съвет подготвиха брошури, свързани с 1-
ви декември – Международен ден за борба със СПИН, като целта беше да разпространят 
информация сред гражданите за начините на предпазване от ХИВ/СПИН; 

 Младежите от МОС съвместно с МКБППМН, и с подкрепата на Община 
Казанлък, раздадоха торбички с продукти на потребителите на Дневен център за стари 
хора, които са 24 човека. Продуктите бяха предадени на директора, а социалния работник 
ги раздаде лично на всеки един потребител. 

 
Сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” (МЦР-Взаимопомощ) 
Сдружение с нестопанска цел (СНЦ) „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” е 
сформирано с цел да допринася за развитието на младите хора, като им помага да 
изградят личностни, физически, социални и творчески умения. Основни дейности на 
организацията са осъществяване на различни образователни, екологични, 
изследователски и помощни програми и инициативи в направленията доброволчество, 
екология и др. Сдружението има опит в планиране, реализиране и ръководене на 
младежки проекти с младежки обмени, тренировъчни курсове и семинари. Към 
настоящия момент организацията работи активно по Европейската доброволческа 
служба на програма „Еразъм+“ 2014-2020 г., като посреща целогодишно доброволци от 
различни държави, на възраст между 18 и 30 години, които участват в дейности от 2 до 
12 месеца на територията на Европейски съюз (ЕС) и извън него. Организацията изгради 
мрежа и администрира „Евродеск“ точка в гр. Казанлък. 
Изпълнени дейности през 2020 г. на „Младежки център за развитие-Взаимопомощ“: 

 Датски филмов фестивал, организиран по проект „Взаимопомощ“ на програма 
Европейски корпус за солидарност, с подкрепата на Датското посолство и Община 
Казанлък; 

 Фотоизложба „Йордания – стара приказка в съвременен вариант“, изложба „10 
години еко фестивал“;  

 За десета поредна година гр. Казанлък беше домакин на Еко фестивал, като в 
програмата му бяха включени 10 инициативи: работни ателиета, дискусии, инициатива 
“Без пари“, част от кампанията „Time to move 2020“ на „Евродеск“ точките в България, 
подкрепени от Център за развитие на човешките ресурси, йога на открито, зумба, 
открити прожекции;  
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 Почистване на замърсени райони; 
 Изработване на легла от стари гуми, боядисване на къщичките и грижа за 

обитателите на приюта за животни в Казанлък (на СНЦ „Animal Hope Bulgaria-
Kazanlak“); 

 Боядисване на оградата на предприятието за изработване на музикални 
инструменти „Кремона-България“ ЕООД; 

 Дейности по проекти „Аптечка за първа помощ 2“, „Скулптури на идеи” по 
програма „Еразъм+” и запознаване с доброволците от Италия и Испания по проект 
„Взаимопомощ 2” на програма „Европейски корпус за солидарност”, като срещата е 
организирана във връзка с “Time to move 2020” кампанията на „Евродеск” точката на 
„МЦР-Взаимопомощ‘ и е насочена в информиране на младите хора за хилядите 
възможностите за участие в консултации, свързани с предоставяне на актуална младежка 
информация за ЕС и международни проекти, за пътуване в Европа или за придобиване 
на ценен опит за бъдещо участие в професионално развитие; 

 Проект „Научи се да даряваш“ – среща на доброволците по проект 
„Взаимопомощ 2“ на програма „Европейски корпус за солидарност“ на сдружение 
„МЦР-Взаимопомощ“ с второкласници от ОУ „Никола Йонков Вапцаров“. 
По проект „Дълбоки корени” на програма “Еразъм+” от 2018 г. до момента в Казанлък 
са пристигнали 41 доброволци от Франция, Гърция, Унгария, Италия, Полша, Румъния, 
Испания, Финландия, Германия, Португалия и Словения, а по двата проекта 
“Взаимопомощ” на програма “Европейски корпус за солидарност” общо 8 доброволци 
от 2018 г. от Италия, Латвия, Испания, Унгария, Франция, Чехия, Тунис и България.  
 
 „Сдружение Резонанс“ 
СНЦ „Резонанс“ е сдружение с нестопанска цел, регистрирано през 2018 г. със седалище 
в гр. Казанлък и осъществяващо дейността си в обществена полза. Сдружението 
обединява СНЦ “Зелена светлина в България”, СНЦ „Клуб за спорт и приключения 
Свободен Елемент“. Организацията работи за приобщаване на студентите към 
съвременните информационни технологии, изучаване, съхраняване и популяризиране на 
българското културно-историческо наследство. Основна цел е формирането и 
реализирането на адекватна младежка политика, реализиране на проекти, повишаване и 
обогатяване на културните изяви на местно и национално ниво, подпомагане 
получаването на знания и умения в областта на различните сфери на изкуството, 
популяризиране и стимулиране на доброволчеството. Сдружението търси, прилага и 
предлага чрез своята дейност устойчиви модели на развитие на общността и индивида. 
Работи съвместно с други организации, сдружения и младежи.  
 
Фондация „Дон Боско България“ - клон Казанлък 
Фондация „Дон Боско България“ е доставчик на социална услуга „Център за 
информиране, консултиране, обучение и подкрепа“ на деца и младежи. Осъществява 
общественополезна дейност в гр. Стара Загора и в гр. Казанлък, като подпомага и 
подкрепя формалното и неформално обучение на деца и младежи от малцинствени 
общности.  
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Цели на фондацията са подпомагане социалната интеграция и личностната реализация 
на децата, младежите и хората в неравностойно положение, възпитаване и образование 
на младите хора от всички етноси в България. 
Основни дейности, които извършва фондацията са: 

 Занимания с деца от махалата в град Казанлък, като се съчетават малко учене - 
писане, смятане, християнска етика и игри; 

 Осъществява срещи, разговори, беседи, семинари, обучения и организира 
екскурзии, лагери, спортни и благотворителни прояви; 

 В края на септември е организиран и финала на футболната лига "Дон Боско". 
Победител тази година беше отборът на Казанлък; 

 През 2020 г. са проведени летни лагери с ромските деца. 
В клона на фондацията работят и доброволци по Европейска доброволческа служба 
(ЕДС). Фондацията си сътрудничи с други организации, имащи подобни приоритети. 
Източниците на финансиране са от проекти, дарения и от Младежки календар на Община 
Казанлък.  

Сдружение „Организация на българските скаути“, регион Казанлък 
В Община Казанлък работи скаутска организация, част от сдружение с нестопанска цел 
,,Организация на българските скаути“. Организацията е учредена през 1990 г., 
пререгистрирана през 2012 г. Организацията на скаутите в регион Казанлък е учредена 
през 1996 г. Сред дейностите на членовете са организиране и провеждане на походи, 
лагери и други мероприятия, свързани с околната среда, скаутството и обучения в тази 
сфера. Източниците на финансиране са от членски внос. 

 
Сдружение „Юнайтед Авангард Артист“ 
,,Юнайтед Авангард Артист“ съществува от 2014 г. и основният приоритет е да развие и 
популяризира работата с доброволци, социалното включване и гражданската активност. 
Основната цел на организацията е да способства за развитието на младите хора, като ги 
насърчава и подпомага да развият своите физически, творчески и духовни качества. 
Инициативите и проектите на ,,Юнайтед Авангард Артист“ са в областите кино, театър, 
младежки и социални дейности, както и създаване на филми за превенция на 
зависимости, късометражни филми. 

 Представяне на книгата „Поднасям ви премълчаното. Пандемия“ по проект 
„Поднасям ви премълчаното“ на „Юнайтед Авангард Артист“ по програма „Европейски 
корпус за солидарност"; 

 Прожекция на филма „Шипка-сърцето на България“ и „Обсебен“ на 
доброволците по проект „Поднасям Ви премълчаното“ на „Юнайтед Авангард Артист“; 

 Организацията е одобрена за изпълнение на проект „Мисии“ по програма 
„Европейски корпус за солидарност“, финансиран от Центъра за развитие на човешките 
ресурси. Проектът ще представлява индивидуално доброволчество за дейности в сферата 
на кинотo, изкуствата, промотирането на европейските ценности и самосъзнание. 

Сдружението провежда инициативи съвместно с други НПО. 
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Сдружение „М.И.В.“ – Мотивация, инициативност, вдъхновение 
СНЦ ,,М.И.В.“ работи в сферата на младежките дейности, околна среда, образование, 
подпомагане на хора с увреждания, култура. Чрез обученията се цели младежите да 
придобият различни умения, както и да активизира младите хора да реализират 
инициативи свързани с важни и обществено значими теми. Основни цели са да съдейства 
за развитие на гражданското общество, здравеопазването, образованието, науката, 
културата, техниката и технологиите, подкрепя и развива младите хора, спорта и 
физическата култура, да представя и защитава интересите на младите хора, да участва в 
разработването и прилагането на добри практики сред своите членове, както и на други 
приложими в младежкия сектор стандарти за младежки дейности. 

 
Сдружение „АТЕЛИЕТО-2010“ 
СНЦ „Ателието-2010“ работи в сферата на формиране на креативни умения в областта 
на изкуството, културата, науката и образованието.  
Целевите групи, към които са насочени дейностите на организацията са деца и младежи. 
Осъществените проекти на сдружението са школа по изобразителни и приложни 
изкуства  „Арт линия“  - обучения, организиране на пленери, изложби, ателиета, 
творчески работилници, уърк шопи, пътуващи изложби, илюстрации на книги, 
благотворителни инициативи и много други. 
През 2020 г. „Ателието-2010“ реализира проект „Тайният език на българската шевица 
или как да разчитаме българския код“ – този проект е внимателно и задълбочено 
докосване до „корените“ на българското. 

 
7. Младежко доброволчество 
Сред младите хора се забелязва тенденция на нарастване популярността и значението да 
бъдеш доброволец. Все повече млади хора участват като доброволци в различни 
младежки организации, организиране на събития, провеждане на благотворителни 
инициативи и други. През последните години доброволци от доброволно формирование 
„Доброволна аварийно-спасителна група – гр. Казанлък“ активно участват в 
предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации, както и 
отстраняване на последиците от тях, в случай на възникнало бедствие. Към настоящия 
момент членовете на доброволното формирование „Доброволно аварийно-спасителна 
група – гр. Казанлък“ наброяват 30 души, които подпомагат дейността на пожарникарите 
в спасителни акции. Посредством своите действия доброволците допринасят за 
събуждане на доброволческия дух и подбуждат все повече млади хора към дейности от 
такъв тип характер. 
През 2020 г. доброволци от „Доброволно аварийно-спасителна група – гр. Казанлък“ 
разшириха кръгозора на своите действия при борбата и справянето с последиците от 
COVID-19 кризата, като участваха в извършването на дезинфекция на територията на 
община Казанлък. 
По време на Великденските празници, доброволците подпомагаха представителите на 
Районно управление - Казанлък (РУ - Казанлък) с осъществяване контрол на достъпа до 
църквите в град Казанлък, за да се избегне струпването на хора. 
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8. Здравословен начин на живот 
Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на 
живот 
В регистрираните здравни кабинети в детски градини и училища в гр. Казанлък 
медицинските специалисти работят съвместно с Регионална здравна инспекция (РЗИ) и 
оказват първа долекарска медицинска помощ на децата и учениците. Заведенията за 
болнична и извънболнична помощ са 2 болници и 5 здравни центъра.  
Ежегодно се изнасят лекции от здравни специалисти, относно здравословния начин на 
живот и хранене. В превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохолни и 
наркотични вещества се провеждат ежегодно информационни кампании.  

 
Детско и ученическо здравеопазване 
Подобряване дейността на здравните кабинети в детските градини и училища. 
Осигуряване на условия за промоция на здравето и профилактика на болестите. 
В училища и детски градини на територията на община Казанлък има разкрити 28 
здравни кабинета с обслужващи ги 20 медицински специалисти. 

 
Млади хора, практикуващи спортни дейности 
Община Казанлък полага целенасочени усилия в развитието на масовия спорт, 
включително детско-юношеския, както и създаване на повече клубове за практикуване 
на различните видове спорт. По този начин се увеличава възможността на младите хора 
да изберат подходящ за тях спорт и поддържат добро здравословно състояние чрез 
активно спортуване.  
Своята дейност в общината развиват 39 спортни клуба за приблизително 20 вида спорт, 
в т. ч. 7 аматьорски футболни клуба, детско-юношески школи, клуб за хора с увреждания 
и други любителски клубове. Спортни обекти за масов спорт са: външни фитнес 
площадки, стена за катерене и рампи за скейтборд, футболно игрище до тренировъчен 
стадион, комбинирани игрища за волейбол и баскетбол; за тенис на корт и футбол, 
игрища за футбол на малки вратички, тенис кортове. В парк „Розариум“ и лесопарк 
„Тюлбето“ има обособени кътове с фитнес уреди, шахмат и игрище за баскетбол. В парк 
„Васил Левски“ има рампи за скейтборд и велосипеди. В зоните за отдих има 
новопроектирани детски площадки и създадени условия за достъпна архитектурна среда, 
включително за хора с увреждания. В едната от зоните има изградено спортно игрище за 
волейбол и баскетбол, площадки за спортни дейности - скейтборд, фитнес на открито, 
тенис на маса и маси за шах. За високи спортни постижения се ползват професионално 
спортна база на стадион „Севтополис“, „Колодрум“, полигон за хвърляния и 
тренировъчно футболно игрище. Спортните клубове имат възможността да ползват и 
някои от физкултурните салони в училищата. Спортистите в клубовете са над 1500. На 
територията на общината има много маркирани маршрути и екопътеки. 
Община Казанлък работи активно за създаване на все повече нови места за отдих и спорт, 
на които младите хора да прекарват свободното си време по ползотворен начин. 
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9. Младите семейства 
Общинска програма „Ин витро“  
Седма поредна година Община Казанлък работи по програма „Ин витро“ за подпомагане 
на двойки с репродуктивни проблеми на територията на общината с методите на 
асистираната репродукция. През 2020 г. средствата по програмата „Ин витро“ бяха 
увеличени двойно от 15 000 лв. на 30 000 лв. Към тази сума бяха добавени събраните 
благотворително 10 500 лв. от дамите от „Инър уил“ – клуб Казанлък, които за четвърта 
поредна година организираха през февруари благотворителен бал под мотото "Дари 
живот! Помогни да затупти детско сърце!". С общата сума бяха подпомогнати 16 млади 
двойки през 2020 г. със сумата от 2 500 лв., а до края на миналата година с подкрепата 
на общинската програма на бял свят са се родили 20 бебета. През годините са 
подпомогнати над 40 двойки, а родените бебета са 22. 

 
Ваучери за новородени деца 
54 млади семейства с новородено дете в община Казанлък са одобрени за получаването 
на ваучери за закупуване на памперси и детски храни в размер на 500 лева за първата 
половина на годината.  
Целта е поощряване на раждаемостта, задържане на младите хора в училище до 
получаване на средно образование, образованите млади семейства да останат да живеят 
и работят в община Казанлък и да бъдат привличани нови млади хора.  

 
10. Достъп до социални услуги  
Община Казанлък работи усилено в посока разширяване на социалните услуги. По 
отношение ефективност, качество, достатъчност на предоставяните социални услуги 
може да се каже, че същите покриват основните потребности на потребителите, както и 
техните очаквания за подкрепата. Условията и материалната база са подходящи, както за 
предоставяните дейности, така и за целевите групи. 

 Защитено жилище за лица с умствена изостаналост 
 – СНЦ „Оптима“ предоставя социалната услуга по договор с Община Казанлък 

като делегирана от държавата дейност, като в края на месец октомври 2020 г. младежите 
и девойките се нанесоха в новия си дом в с. Дунавци. Обновената сграда дава възможност 
за разширяване на дейностите по предоставяната услуга. Целта е деинституционализация и 
подобряване качеството на живот на лица с интелектуални проблеми. Подготовка за 
напускане на Защитеното жилище (ЗЖ) „Оптима“ и самостоятелен начин на живот, 
социални и трудови умения, с възможност за подкрепа и изява. Капацитет 8 места. 

 По договор между Община Казанлък и фондация „Сийдър“ е възложено 
управлението на социалните услуги, делегирани от държавата дейности. Фондация 
„Сийдър“ е българска неправителствена организация, която работи за промяна на 
държавните политики и обществени нагласи към децата и хората в неравностойно 
положение, като функционират два Центъра за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за 
деца и младежи с увреждания и един ЦНСТ за деца и младежи без увреждания, както и 
Защитено жилище (ЗЖ) за лица с умствена изостаналост. 
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–  Защитеното жилище (ЗЖ) е предназначено за лица с увреждания над 18 г., които 
са лишени от родителска грижа и са самостоятелни в обгрижването си. Гарантира се 
правото им на среда, близка до семейната и на достъп до качествена грижа и услуги 
според индивидуалните им потребности. Защитеното жилище е с капацитет 8 места.  

– Център за настаняване от семеен тип (ЦНСТ) за деца и младежи без увреждания. 
Заменена е институционалната грижа с такава, близка до семейната среда. Капацитет 12 
+ 2 места.  

– Два центъра за настаняване от семеен тип на деца и младежи с увреждания,  
които не са самостоятелни в обгрижването си. Заменена е институционалната грижа с 
такава, близка до семейната среда в общността. Капацитет за всеки център 12+2 места. 

 В гр. Казанлък СНЦ „Бъдеще за децата“ управлява предоставяните социални 
услуги в: 

 – Център за обществена подкрепа. 
Предоставя комплексна услуга, която задоволява потребностите на широк спектър от 
целеви групи - деца лишени от родителска грижа, деца с увреждания, деца и родители 
преживели насилие, бременни жени с риск от изоставяне на децата си, самотни родители, 
социално слаби родители, деца с риск за отпадане от училище и проблемно поведение. 
Капацитет 80 места. 

 – Център за социална рехабилитация и интеграция. 
Центърът предлага социална интеграция, работа със семействата, логопедична 
рехабилитация, психологична рехабилитация, социална рехабилитация, трудотерапия, 
работа за промяна на обществените нагласи, приложно изкуство, терапевтичен театър, 
хипотерапия. Капацитет 25 места.  

 Община Казанлък поддържа и услугата „Приемна грижа“, която включва 
отглеждане и възпитание в семейна среда на дете, което е настанено в дома на роднини, 
близки или приемно семейство. Приемната грижа включва дейности по набиране и 
оценяване на кандидати за приемни семейства, обучение, взаимно адаптиране, 
настаняване и отглеждане на дете в приемно семейство, подкрепа и наблюдение.  

 Дневен център за деца с увреждания (ДЦДУ) и Дневен център за пълнолетни 
лица с увреждания (ДЦПЛУ). 

–  Дневен център за деца с увреждания - осигурява дневни и почасови услуги като 
грижа за деца от 3 до 18 години с физически и ментални увреждания, логопедични 
услуги, психологични услуги, рехабилитация и терапия на децата. Капацитет на ДЦДУ 
е 36 места.  

– Дневен център за пълнолетни лица с увреждания – услугата се предоставя с 
държавно делегирана издръжка. Центъра предлага дневни грижи за младежи над 18 
години с физически и ментални увреждания. Капацитет на ДЦПЛУ е 15 места. 
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11. Ролята на младите в превенцията на престъпността  
В Община Казанлък действа местна комисия за борба с противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни лица (МКБППМН). За 2020 г. бяха разгледани общо 49 
възпитателни дела. Броят на лицата с наложени мерки по Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) е 78. 
Консултативният кабинет функционира в съответствие с изискванията на Централната 
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(ЦКБППМН). В МКБППМН действат 12 обществени възпитатели, които работят за 
коригиране на поведението на деца с противообществени прояви, в основа на тяхната 
дейност  е индивидуално-възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, 
извършили противообществени прояви, с непълнолетни, извършили престъпления и 
освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс (НК); с 
малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни условия на живот, развитие и 
възпитание; със защита правата на децата в криминогенен риск. МКБППМН работи 
активно с училищните комисии за първична превенция. МКБППМН реализира 
превантивни дейности, беседи и инициативи на теми, свързани със различни 
зависимости, сексуално здраве, насилие и други. 
По данни на Районно управление (РУ) - Казанлък правонарушения, извършени от млади 
хора  през 2020 г. са: 195 извършени противоправни деяния от млади хора от 15 до 29 
години на територията на общината, като от тях 42 кражби; 11 грабежа; 19 действия с 
наркотици; 24 – управлява моторно превозно средство (МПС) след употреба на алкохол, 
наркотици или с административно наказание; 4 – отнемане на МПС; 4 – хулигански 
прояви; 4 – унищожаване на имущество; 5 – неправомерна сеч; 2 – използване на 
нерегистрирано по надлежния ред МПС и др. 
Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора от 15 до 29 години – 177 лица. 

                                                                                                                  
12. Младите хора в малките населени места и селските райони 
Професионална и социална реализация на младите хора е малките населени места и 
селските райони: 

 Сред членовете на Младежки общински съвет - Казанлък има и такива, които 
са от малките населени места от общината. Това не е пречка те да участват активно в 
обсъждането на поставените проблеми, да дават предложения за инициативи и да 
организират провеждането им; 

 Към общинска администрация работи и експерт „Младежки медиатор“, който 
организира срещи в малките населени места от общината, за да се среща с неактивни 
млади хора, които не учат, не работят и не са регистрирани в ДБТ; 

 На територията на община Казанлък голям брой младежи, организирани в 
различни групи по интереси творят и се развиват. Голям е броят на младежките 
формации в читалищата, творящи в областите автентичен фолклор, кукери, коледари и 
лазарки, театрални студия, вокални групи, спортни и модерни танци, зумба, балетни 
формации, таекуондо, школи за изучаване на езици, школи за рисуване и др.  
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13. Управление на младежката политика  
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди – събирания с приятели, 
спортни мероприятия, клубове, интернет форуми и чатове. Те проявяват активност по 
теми, значими предимно за младите, като екология и човешки права, които засягат 
чувството им на справедливост. Много младежи с готовност се включват в инициативи, 
свързани с опазване на околната среда –  засаждане на цветя, дръвчета,  събиране на 
хартия, почистване на терени, в кампании на разнообразни теми, участие в провеждане 
на събития, както и в доброволчески инициативи. 
                                                                       
II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ  
Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на 
младите хора и ограничаване на младежката безработица:  
Специфична  цел:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 
качествена професионална реализация и живот на младите хора в община Казанлък.  

 
Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги: 
Специфична 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. 

 
Приоритет 3. Насърчаване на здравословния начин на живот: 
Специфична цел 1: Осигуряване на възможности и насърчаване на здравословния начин 
на живот сред младите хора; 
Специфична цел 2: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите 
хора и на негативните социални явления. 

 
Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на млади хора: 
Специфична цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 
положение. 

 
Приоритет 5. Развитие на младежко доброволчество: 
Специфична цел: Развитие и популяризиране на доброволчеството сред младите хора. 
 
Приоритет 6. Повишаване на гражданската активност: 
Специфична цел 1: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите 
хора в гражданския живот, формиране на гражданско самосъзнание и насърчаване на 
участие в обществения живот. 
 
Приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони: 
Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, 
информация на младите хора в малките населени места и селските райони. 
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Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог: 
Специфична цел 1: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските 
младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното младежко 
общуване; 
Специфична цел 2: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи 
в междукултурни и европейски младежки движения. 

 
Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността: 
Специфична цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора. 

 
III. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ 
Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност, кариерното развитие на 
младите хора и ограничаване на младежката безработица: 
Специфична  цел:  Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 
качествена професионална реализация и живот на младите хора в община Казанлък:  

– Дейност 1: Подобряване на качеството на средното и висшето образование и 
насърчаване на ученето през целия живот; 

 – Дейност 2: Създаване на благоприятна среда за професионална реализация и 
кариерно развитие; 

 – Дейност 3: Използване на оперативни, национални, европейски програми и други 
източници на финансиране за личностно развитие на младите хора, даващи 
възможност за обучение, стажуване и мобилност на младите хора; 
 – Дейност 4: На територията на община Казанлък е назначен младежки 
медиатор, който има за цел да идентифицира, мотивира и консултира неактивни млади 
хора, които не учат, не работят и не са регистрирани в дирекция „Бюро по труда“: 

Месец Инициатива  Бюджет Организатор 
Целогодишно Организиране на 

информационни 
срещи и инициативи с 

младите хора от 
малките населени 
места в общината 

относно 
възможностите за 

обучение, 
квалификации, стаж и 

развитие 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки медиатор; 
Младежки общински 

съвет - Казанлък; 
Организации; 
Доброволци 
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Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги: 
Специфична 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: 

 – Дейност 1: Подобряване на достъпа до качествени информационни услуги, 
предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща 
широк спектър от интереси и потребности на младите хора; 

 – Дейност 2: Стимулиране на неформалното учене сред младите хора, развитие 
на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора: 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Април Работилница за 
изработване на 
флавърстикове 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Фондация “Дон Боско 
България” - клон 

Казанлък 

Февруари - 
Април 

Проект „Багри от 
долината“ – 

творчески младежки 
пленер по живопис 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

СНЦ „Ателието-2010“ 

Април Организиране на 
„Изповедалня“ за 

младежи 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Април /Май Литературно четене 
(„Приказки за лека 

нощ“) 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Юни - Юли 
 

Продължаване на 
„Графити фест“ 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък; 

Училища 

Август Младежки празници Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 
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Целогодишно Отбелязване на 
различни световни 
дни с обществено и 

социално значение, с 
инициативи на 

местни организации 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък; 

Младежки 
организации; 
Доброволци 

 

 

Приоритет 3.  Насърчаване на здравословния начин на живот: 
Специфична цел 1: Осигуряване на възможности и насърчаване на здравословния начин 
на живот сред младите хора: 
 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 
Май 

 
Организиране на 

спортен полуден по 
случай Деня на 

българския спорт 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък; 

Организации; 
Училища 

 
Май Футболен турнир за 

ученици 
Общински бюджет, 

приложение 
„Младежки 
календар“ 

Фондация 
„Дон Боско 

България“ - клон 
Казанлък 

Юли /Август Организиране и 
провеждане на 

състезание по ролкови 
кънки, ролери, 

скейтборд и 
тротинетки 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Юли /Август Организиране на 
походи за опознаване 

на Долината на 
„Тракийските царе“ 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък; 

Младежки 
организации; 

Училища 
 

Специфична цел 2: Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите 
хора и на негативните социални явления: 

 
Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Декември Световен ден за 
борба със СПИН 

Общински 
бюджет, 

приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 
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Приоритет 4.  Превенция на социалното изключване на млади хора: 
Специфична  цел:  Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 
положение: 

– Дейност 1: Насърчаване съпричастността на младите хора към 
политиките за социално включване: 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Февруари „Подари мечта“ – 
благотворителна 

кампания за 
абитуриенти 

 
 

- 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Февруари Творчески ателиета 
(направа на 
мартенички, 
валентинки) 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък; 

Организации 

Декември Коледна инициатива 
 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Целогодишно Инициативи с деца от 
институции, ЦНСТ, 
ЗЖ, работилници, 
общи инициативи 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

 
Приоритет 5.  Развитие на младежкото доброволчество: 
Специфична цел: Развитие и популяризиране на доброволчеството сред младите хора: 
 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Март /Април Залесяване на 
паркове и градинки 

 
- 

Младежки общински 
съвет - Казанлък; 
НПО; Доброволци 

Декември Ден на доброволеца Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък; 

НПО 
 

Целогодишно Провеждане на 
обучение за младежи 
на теми, свързани с 

доброволчество, 
мотивация и 

лидерство 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки медиатор; 
НПО; Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 
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Приоритет 6. Повишаване на гражданската активност: 
Специфична цел 1: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите 
хора в гражданския живот, формиране на гражданско самосъзнание и насърчаване на 
участие в обществения живот: 
Насърчаване на самоорганизирането на младите хора; популяризиране на добри 
практики на младежка гражданска активност; създаване на условия за подкрепа и 
реализиране на младежки кампании и младежки инициативи: 

 
Месец Инициатива Бюджет Организатор 
Февруари Отдаване на почит 

към подвига на Васил 
Левски 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Март Отдаване на почит 
към загиналите за 

Освобождението на 
България 

Общински бюджет, 
приложение 
“Младежки 

календар 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Юни Отдаване на почит 
към подвига на 
Христо Ботев 

Общински бюджет, 
приложение 
“Младежки 

календар 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Ноември Ден на народните 
будители 

Общински бюджет, 
приложение 
“Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

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

Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, 
информация на младите хора в малките населени места и селските райони: 

– Дейност 1: Използване на програмите от дирекция „Бюро по труда“ и 
програма ,,Еразъм +“ за кариерно развитие на младите хора; 

 –  Дейност 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги: 
 Периодични срещи в малките населени места между млади хора и младежки 

медиатор към Община Казанлък. 
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Месец Инициатива Бюджет Организатор 
Октомври 
/Ноември 

Изложение на 
университети и 

колежи в България 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет - Казанлък 

Целогодишно Провеждане на 
инициативи с 

младежи от малките 
населени места 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки общински 
съвет; 

Младежки 
организации 

 
Приоритет 8.  Развитие на междукултурния и международния диалог: 
Специфична цел 1: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските 
младежи да участват пълноценно в междукултурното и международното младежко 
общуване: 

– Дейност 1: Насърчаване на междуетническото и междукултурното 
опознаване, толерантност и диалог; 

– Дейност 2: Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора в 
Европа. 
Специфична цел 2: Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи 
в междукултурни и европейски младежки движения: 

– Дейност 1: Информационни кампании, популяризиране на европейското 
сътрудничество в младежката сфера, насърчаване и подпомагане на приобщаването 
на младите хора към европейското гражданство и изучаването на европейски езици и 
култури; 

– Дейност 2: Изграждане на умения за работа в мултикултурна и 
мултинационална среда и повишаване на активността и участието на младите хора в 
европейски и международни проекти, инициативи и образователни програми. 

Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността: 
Специфична цел: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора. 

– Дейност 1: Организиране на информационни и образователни кампании за 
превенция на правонарушенията, извършвани от млади хора. Кампании за превенции на 
различни зависимости, сексуално здраве и насилие ежегодно се провеждат от 
МКБППМН, МОС, младежки и неправителствени организации; 

– Дейност 2: Въвеждане на екипен подход и междуинституционално 
взаимодействие на ясни помагащи цели при работа с младежи правонарушители. 

Заложените инициативи, кампании и проекти за 2021 г. включват приоритети и цели, 
предложени от Младежки общински съвет, младежки и НПО организации, младежки 
структури, работещи на територията на община Казанлък. Този начин на организация 
допринася за сплотяване на младежите, опознаването им, подобряване на 
комуникативността и работата им в екип. Финансирането на дейностите, заложени в 
плана се осигурява от Общински бюджет, приложение ,,Младежки календар“, 
национални, европейски програми и други източници на финансиране.  
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IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 
Изключително важно за ефективното изпълнение на Плана е организацията и 
координацията на дейностите и оперативното взаимодействие между: 

 Министерство на образованието и науката; 
 Министерство на младежта и спорта; 
 Общинска администрация към Община Казанлък и кметства в общината; 
 Дирекция „Бюро по труда“ - Казанлък; 
 Социални и здравни институции; 
 Училища и детски градини; 
 Читалища и библиотеки; 
 Спортни клубове; 
 Младежки общински съвет, младежки и неправителствени организации. 
 

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЯ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ 
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА  

 В периода на реализация на дейностите, наблюдението на изпълнението на 
Плана ще се осъществява текущо през годината чрез отчитане на:    

– брой изпълнени инициативи от Младежки календар за 2021 г.; 
– брой млади хора, участвали в дейностите. 
 Оценка на Плана ще бъде извършена с изготвяне на отчет по изпълнение на 

Национална стратегия за младежта. 
 Актуализацията на Плана ще се осъществява при необходимост, след 

одобрение от Общински съвет - Казанлък. 

VI. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 
ПЛАНА 
Дейностите за реализация на Плана ще се популяризират чрез: 

 Чрез електронни сайт на Община Казанлък; 
 Чрез местни електронни и печатни медии; 
 Чрез социалните мрежи; 
 Други подходящи форми. 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Общинския план за младежта за 2021 г. е разработен въз основа на планираните 
инициативи, дейности и проекти на действащите институции на територията на община 
Казанлък. 
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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