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Списък на използваните съкращения 
АД Акционерно дружество 
АРМДОБ Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България 
ГРАО Гражданска регистрация и административно обслужване 
ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 
ДЦДУ Дневен център за деца с увреждания 
ДЦПЛУ Дневен център за пълнолетни лица с увреждания 
ЕДС Европейска доброволческа служба 
ЕООД Еднолично дружество с ограничена отговорност 
ЕС Европейски съюз 
ЗБППМН Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните 
ЗЖ Защитено жилище 
ЗМ Закон за младежта 
ЗНЧ Закон за народните читалища 
ЗЮЛНЦ Закон за юридическите лица с нестопанска цел 
ИКТ Информационни и комуникационни технологии 
КД Ключова дейност 
КИАЦО Културно-информационен атрактивен център на открито 
МКБППМН Mестна комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни 
ММЦ Международен младежки център 
МОН Министерство на образованието и науката  
МОС Младежки общински съвет   
МПС Моторно превозно средство 
МЦР Младежки център за развитие 
НАСА Национално управление по въздухоплаване и изследване на космическото 

пространство, НАСА (на английски: National Aeronautics and Space 
Administration, NASA)  

НК Наказателен кодекс 
НПО Неправителствена организация 
НСМ Национална стратегия за младежта 
НУПИД Национално училище по пластични изкуства и дизайн 
НЧ Народно читалище 
ОБ Общинска библиотека 
ОДК Общински детски комплекс 
ОКС Образователно-квалификационна степен 
ООН Организация на обединените нации 
ОП Оперативна програма 
ОП НОИР Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 
ОУ Основно училище 
ОУД Образование за утрешния ден 
ПГ Професионална гимназия 
ПГЛПТ Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм 
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ПГТТМ Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт 
ПОО Професионално образование и обучение 
ППМГ Профилирана природо-математическа гимназия 
ПУДООС Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда 
ПХГ Профилирана хуманитарна гимназия 
РЗИ Регионална здравна инспекция 
РСПБЗН Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 
РУ Районно управление 
СБИО Справочно-библиографско информационно обслужване 
СБХ Съюз на българските художници 
СНЦ Сдружение с нестопанска цел 
СПИН Синдром на придобитата имунна недостатъчност 
СУ Средно училище 
ХИВ (от английски: HIV – Human Immunodeficiency Viruses, „човешки 

имуннодефицитни вируси“) 
ЦКБППМН Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 
ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 
ЦОП Център за обществена подкрепа 
ЦПУ Цифрово-програмно управление 
ЦРЧР Център за развитие на човешките ресурси 
ЮНЕСКО Организацията на обединените нации за образование, наука и 

култура, ЮНЕСКО (на английски: United Nations Educational, Scientific and 
Cultural Organization, UNESCO; на френски: Organisation des Nations unies 
pour l’éducation, la science et la culture) 

CV (на латински: „Cirriculum Vitae“) е професионална автобиография, която се 
използва широко при подаване на документи при кандидатстване за работа 
или при писмени представяне. В буквален превод от латински означава 
„история на живота“ 

STEM Обучение чрез методите на науката, технологиите, инженерството и 
математиката (абревиатура на английските думи  science, technology, 
engineering, mathematics) 
 
 

NEETs  (терминът се използва за определение на млади хора, които се намират извън 
системите на заетост, образование или обучение) 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
В последните десетилетия се забелязва по-голям достъп на обмена на информация, 

дигитализацията, комуникацията, въвеждат се по-нови и по-добри идеи и средства за 
подобряване качеството на живот. Тези промени засягат всички и са особено важни за 
младите хора, които трябва да покажат ангажираност, предприемачество, да предлагат смели 
и различни идеи за отстояване на ценностите и социалния просперитет, да вземат участие в 
обществения и икономически живот. 

Създаването на благоприятни условия за формално и неформално обучение, за 
професионално, социално и личностно развитие, реализиране на младите хора, за 
приобщаването им към управлението на местно, областно и национално ниво, ще допринесе 
за подобряване на демографската ситуация. 

 
II. НОРМАТИВНА И ИНСТИТУЦИОНАЛНА РАМКА НА 

ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА  
Общинският план за младежта на Община Казанлък за 2023 г. се изготвя в изпълнение 

и съответствие на чл. 16 от Закона за младежта (ЗМ) и Национална стратегия за младежта 
(НСМ) 2021-2030 г. 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.  

Планирането и изпълнението на младежките политики изисква взаимодействие и 
синхрон между различните институции. 

 
III. ОБЩИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА 
Настоящият Общински план за младежта за 2023 г. е  в съответствие с визията на НСМ 

2021-2030 г., която гласи: Автономни млади хора, с устойчиви морално-етични ценности и с 
добра образователна подготовка, професионални, социални и граждански умения, способни 
да вземат важни решения за себе си, общността и държавата и да поемат отговорност за тях 
чрез засилване ролята на младите хора в обществото; поощряване на инициативи за 
ангажираност и участие; свързване и партньорство за по-добър старт в живота; очертаване 
на позитивна житейска перспектива и бъдеще. 

 
IV. ПРОЦЕС НА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПЛАНА 
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). 

При разработване на настоящия Общински план за младежта е приложен анализ на 
предизвикателствата пред политиката за младежта, който включва в себе си изпълнени през 
2022 г. дейности от различни сектори – образование, заетост, здравеопазване, спорт, 
социално приобщаване, качествено обучение, работа и др. 
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1. Образование, професионално ориентиране и реализация 
Формално учене 
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“ за 2022 г. са 46 души. 
Новозаписаните за зимен семестър 2022-2023 г., първи курс са 40. Преминали във II курс са 
24 студента. Преминали в III курс са 36 студента. Организирано е обучение за степен 
„Магистър“, което се провежда от октомври 2020 г. и продължава 2,5 години по 
специалността „Технология на машиностроенето“, като записали ОКС „Магистър“ за 
учебната година 2022 – 2023 са 23 студента. През пролетта на 2023 г. предстои да се 
дипломират първите магистри.  

Завършилите студенти могат да работят като технически специалисти в 
машиностроителната индустрия на Община Казанлък, в предприятия като „Арсенал“ АД, 
„М+С Хидравлик“ АД, „ЮМТ“ ЕООД, „Капрони“ АД, „Гуала Клоужърс“ АД и др. 
Дипломирането в колежа дава възможност за професионално израстване на младите хора в 
гр. Казанлък.  

 
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 „Свети Свети Кирил и 
Методий“; Профилирана гимназия „Академик Петко Стайнов“; 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 
едно Национално училище по пластични изкуства и дизайн „Академик Дечко Узунов“.  

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 2021-2022 г. и работа по следните проекти през 
учебната 2022-2023 г. от гимназиите в община Казанлък са: 

 
ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък 
Проведени дейности през учебната 2021-2022 г. и планирани дейности за 

подкрепа и личностно развитие през учебната 2022-2023 г.: 
 Изложби за вредата от тютюнопушене, ден на толерантността, превенция на 

СПИН – информационна кампания, учебни филми и среща с лекари специалисти за работа 
със зависими пациенти; 

 „Ден на професиите“ – срещи с представители на Дирекция „Бюро по труда“ и 
родители, доказали се професионалисти в своята област; 

 „Ден на науките“ – представяне и демонстрации на профилите в природните 
науки; 

 „Световен ден на думата БЛАГОДАРЯ – 11.01.2022 – 5 а клас – изработване на 
плакати и презентация 
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 „Ден на влюбените“ – 14.02.2022 г. – VIII „а“ и VIII „б“ клас изработване на 
кутия за валентинки и дърво на любовта; 

 „Денят на Левски“ – 19.02.2022 г. – VIII „в“ и VIII „г“ клас – изработване на 
презентация за живота на Васил Левски; 

 „Ден на розовата фланелка“ – 28.02.2022 г. – ученически съвет /запознаване на 
класовете в час на класа с идеята на този ден чрез презентация и учебен филм за 
толерантността/; 

 „Баба Марта“ – 01.03.2022 – V „а”  и  V „б” клас – украсяване на училището и  

размяна на мартеници, изработени от учениците и техните родители 

 Отбелязване „3 март“ – Ден на Освобождението на България – 03.03.2022 г. – 
X „в“ и X „г“ клас /изработване на презентация, свързана с историческите събития и участие 
в общински мероприятия/; 

  „Световен ден на здравето“ – 07.04.2022 г. – XI „в“ и XI „г“ клас /изложба с 
рисунки и състезателни игри на открито/; 

 „Световен ден на Земята“ – 22.04.2022 г. – IX „а“ и IX „б“ клас /писане на есе 
по темата и представяне в часовете на класа в другите паралелки/; 

 Проект по програма на ЕС ЕРАЗЪМ + Професионално образование по 
“Приложно програмиране“, ориентирано към бъдещето; 

 Проект „Европейска мобилност за модерно образование“. 
 

ПХГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Казанлък 
През  учебната 2021/2022 г. ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий", работи по НП " Занимания по 
интереси"- учениците са организирани в 20 групи и посетиха:  

 Физична лаборатория в завод "М+С" АД, гр. Казанлък и изследваха твърдостта на 
металите;  

 Дестилерия „БГ ОЙЛС“, гр. Крън и се запознаха с методите на анализ на розовото 
масло;  

 Осмокласниците посетиха лаборатория за физикохимичен анализ „Зария 
Арома“.  Учениците се запознаха с анализи на розова вода, розово и лавандулово масло и 
видяха необходимото за това лабораторно оборудване. На финала осмокласниците се 
докоснаха и до натуралните козметични продукти на „Дамасцена“.  

 Посещение на музеи в Казанлък и околията, част от дейностите по Национална  
програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ - модул „Културните 
институции като образователна среда“. 

 Отбелязване на Световния ден на Земята – ученици и учители  почистиха част от  
защитената местност „Гората на Боряна”, по поречието на Енинска река; ученици от 8 клас 
засадиха тополи в двора на гимназията; Край река Доганищница до гр. Шипка, 
абитуриентите на ПХГ "Св. Св. Кирил и Методий", випуск 2022 г., засадиха като изненада 
към класен ръководител дървета и нарекоха местността „Димовата гора“.  

 Отбелязване на Европейски ден на спорта; участия в общински първенства и  
лекоатлетическа щафета.  

 Отбелязване на Националната седмица на четенето в ПХГ "Св. Св. Кирил и  
Методий" гр. Казанлък.  
 

ПГ „Академик Петко Стайнов“, гр. Казанлък 
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 Участие в Панорама на професионалното образование на 13.05.2022 г. – 
представяне на специалности „Фризьорство“ и „Предприемачество“; 

 Училищно състезание по фризьорство, проведено през месец март 2022 г. 
 „Турне на красотата“ в населените места около гр. Казанлък, представяне на 

изучаваните професии и специалности в училището; 
 Открит урок за представяне на професията „Фризьор“, проведен през м. май 2022 

г. пред ученици и гости от ОУ „Антон Страшимиров“, гр. Казанлък;  
 Проведена изнесена практика на учениците от паралелките по фризьорство – 

благотворителна инициатива – подстригване на живеещите в ЦНСТ в кв. „Васил Левски“; 
 Организация на 4 групи по „Занимания по интереси“ 
 Честване на 01.12. – Патронен празник на училището 
 Проект за мобилност на ученици по програма „Еразъм+“ – Фризьори и козметици 

– „Класика, шик, съвършенство“. 
 

СУ „Екзарх Антим I“, гр.  Казанлък 
 През учебната 2021-2022 г. СУ „Екзарх Антим I“ работи по проекти по 

програма Erasmus + и eTwining;  
 "Shaping Young Europeans'' Future through Drama" – започна през септември 2019 г.  

и  завърши на 31 август; 
 "Bullying: A Look Inside" - Заедно с екипи от ученици и учители от Гърция, Сърбия,  

Португалия, Хърватия и Турция са изследвали явлението тормоз в участващите училища чрез 
анализ на резултатите от анкетно проучване сред учениците - разбирането на тормоза и 
неговите проявления през погледа на момичетата и на момчетата.  

 "Shaping Young Europeans'' Future through Drama" - септември 2019-юни 2022 – 
проекта покрива проекта по програма Еразъм+ със същото име. И двата проекта са отличени 
с национален знак за качество. 

 Иновативен проект „Глобални цели – готови за действие!“  
 Проект „Бойна слава и герои на 23-ти Пехотен Шипченски полк“ по НП на МОН и  

МО „Изучаване и съхраняване традициите и историята на Българската армия 2021“ 
 Отбелязване на Световни дни и организиране на Благотворителни базари с различни  

каузи;  
 На 14,15,16 октомври „Дни Еразъм“ - Екипът на проекта "Shaping Young Europeans  

Future through Drama" с ученици от 11 и 12 клас представи арткалендара посветен на 
Глобалните цели за устойчиво развитие на ООН, изработен съвместно с учениците от 
партньорските училища от Германия, Испания, Италия, Полша и Гърция. 

 Дни на Европейския парламент. На 27 април 2022 г. посланици на Европейския  
парламент заедно с ученици от ГПЧЕ „Ромен Ролан“ и Търговска гимназия „Княз Симеон 
Търновски“ от Стара Загора участваха в Дните на Европейския парламент, организирани от 
Европа Директно Стара Загора в партньорство с Представителството на Европейската 
комисия и информационното бюро на Европейския парламент в България. 

 Участие в проекто-базирано обучение с фокус развиване на умения у учениците  
“Мисли глобално, действай локално“. 

 Национално ученическо състезание „ Европа е моят дом – нека го поддържаме чист  
и зелен“ 

 Конкурс за историческо есе “По стъпките на Таньо войвода” за ученици от 11  
клас. 

 Национален конкурс  за видео клип „30 секунди география“ – ученици от 10 клас  
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спечелиха първо място. 
 

ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък 
 Участие в Национално състезание „Икономика на английски език“. Състезанието е  

организирано от ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград в партньорство с Американския 
университет в Благоевград и  РУО Благоевград.  
 ПГ по транспорт и транспортен мениджмънт, гр. Казанлък е домакин на среща по  

международен проект „Let’s know each other: Strategy for the Equity Inclusion of Roma 
Students“  № 2020-1-EL01-KA201-078810 за обмяна на идеи с цел приобщаване на ученици 
със слаба мотивация към учебния процес и училищния живот. Участваха 37 представители 
от шест държави – Италия, Испания, Португалия, Унгария, Гърция и България. Срещата се 
проведе на 03.10 – 07.10.2022 г. 
 ПГТТМ спечели финансиране по проект №2021-1-BG01-KA122-VET-000035487  

“Възможност за всички“, ключова дейност 1 – Образователна мобилност за граждани, сектор 
Професионално образование и обучение по програма „Еразъм+”. Крайните ползватели по 
проекта: От 03.09 – 17.09.2022г. преподаватели по общообразователна и професионална 
подготовка и 16 ученици от 10 и 11 клас, специалност „Икономическа информатика“, 
„Автомобилна мехатроника“ проведоха производствена практика в гр. Брага, Португалия. 
 В Националната програма „Професионално образование и обучение“ ПГ по транспорт  

и мениджмънт е класирана на 3 място в България в списъка на одобрените проекти, Модул 1 
„Модернизиране на материално-техническата база“. Нашата гимназия получи финансиране 
на стойност 94 хил. лв. и закупи симулатор на хибридна система, хибриден двигател Тойота 
и стендове на съединителна скоростна кутия и спирачна система за модернизация на 
професионалното образование и обучение. 
 Участие в Проект BG05M20P001 -2.015 „Ученически практики – 2”, финансиран от 

Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014-2020 с цел 
подобряване качеството на професионалното образование. 31 ученици получиха възможност 
за практика в реална работна среда чрез активното участие на бизнеса в професионалното 
образование на гимназията. 
 Участие в Национално състезание по Безопасност на движението по пътищата – втора  

възрастова група. Общински кръг – първо място, Областен кръг – първо място, Национален 
кръг в град Попово – 4 място.  
 Национално състезание „Най-добър млад автомонтьор и водач на МПС категория „Б“  

– училищен и регионален кръг в град Габрово.  
 

Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък 
 Реализиран проект по програма Еразъм+ , дейност КД 1 „Образователна мобилност за  

граждани”, сектор „Професионално образование и обучение“, проект № 2020-1BG01-КА116-
078275 „Европейски практики – иновативни в обучението и успешни в кариерата“, 
мобилност с цел практика на 30 ученици в Лисабон, Португалия; 
 Реализиран проект по програма Еразъм+, сектор ПОО - „Съвременни тенденции и  

технологии в производството на диетични храни и болнично хранене“, за практика на 15 
ученици в  Будапеща, Унгария; 
 Проект № BG05M2OP001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията  

на кризи“, Дейност 2 /обучение на ученици, включително от уязвими групи за придобиване 
на умения за обучение от разстояние в електронна среда/ и Дейност 3 /обучение на 
педагогически специалисти за усъвършенстване на уменията им за преподаване; провеждане 
на занимания от разстояние в електронна среда/; 
 Проект „Иновативно училище“ – „Проектният метод – креативното бъдеще на  
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обучението в ПГ по лека промишленост и туризъм“. С решение                                                             № 
479/05.08.2019 г. на Министерски съвет Професионална гимназия по лека промишленост и 
туризъм е включена в Списък на иновативните училища в Република България от учебната 
2019/2020 год.; 
 Проект по Национална програма „Oсигуряване на съвременна образователна среда“,   

Модул „Културните институции като образователна среда“ ; 
 Участие в проект № BG05M20P001-2.015-0001" „Ученически практики“ 2 по ОП  

„Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020 г.  
 Предстои реализиране проект по НП „Осигуряване на съвременна образователна  

среда“ – модул  „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“. 
 Проект по ПУДООС Национална кампания "Чиста околна среда-2022" на тема  

"Обичам природата – и аз участвам"  Наименование на проекта " Нашият училищен двор – 
красив и желан". 
 Участие в НП " Иновации в действие"; 
 Участие в НП „Отново заедно“; 
 Участие в международен междуучилищен проект по идея  на Обществения  

посредник Гинка Щерева „ Изготвяне на туристически маршрут “Обектите на ЮНЕСКО в 
моя регион“; 
 В процес на изпълнение е проект по Програма Еразъм+, проект № 2022-1-BG01- 

KA122- VET- 000074467 „Онлайн предприемачество – професия на бъдещето“. 
 

ПГ „Иван Хаджиенов“, гр.  Казанлък 
 Чрез дуалната форма на обучение 83 ученици от XI и XII клас по специалностите  

„Машини и системи ЦПУ“ и „Мехатроника“ преминават стаж в „Арсенал“ АД, „М+С 
Хидравлик“ АД, „ЮМТ“ ЕООД, „Капрони“ АД, „Гуала Клоужърс“ АД и „Крес-Д“ ЕООД. 
 Организиране на шести училищен Научен ТехноФест (юни 2022) със STEM  

състезания между отбори от основните училища в Община Казанлък, конкурс за 
изобретатели ТехноФен, представяне на фирмени иновации и продукти. За първи път 
ТехноФестът е с международното участие на партньорски училища от Чехия, Испания и 
Италия; 
 Участие в Панорама на професионалното образование и кариерно ориентиране (май  

2022) и представяне на изучаваните специалности; 
 Ежегодно организиране на Месец на професиите (април 2022) за специалности  

„Компютърна техника и технологии“, „Строителство и архитектура“, „Машини и системи с 
ЦПУ“ и „Мехатроника“ – с технически състезания, изложби и др. 
 Организиране на международно обучение и ученически стажове по програма  

„Еразъм+“: 15 ученици усъвършенстваха уменията си в областта на ЦПУ програмирането 
(Испания); 10 ученици проведоха стаж в областта на ИКТ за ремонт и поддръжка на 
компютърна техника (Португалия);  
 Организиране на заключителна среща по международен проект „Готови за кариера“  

по програма „Еразъм+“. Екипите от професионални гимназии от Чехия, Испания, Италия и 
ПГ „И.Хаджиенов“ представиха свои технически разработки по време на ежегодния 
училищен Научен ТехноФест (юни 2022). 
 Отбелязване на европейски „Дни Еразъм“ 2021 и 2022 – организиране на среща  

между представители на училища, детски градини, НПО и обучителни центрове в Община 
Казанлък и споделяне на опит от участие в проекти по „Еразъм+“; 
 Присъдена Акредитация по програма „Еразъм+“ в областта на ПОО – за устойчиви  

резултати при изпълнението на европейски проекти и облекчено кандидатстване до 2027 г.; 

https://www.mon.bg/upload/26173/3NP_DG_BDP_120521.pdf
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 Изяви на Училищен Гвардейски отряд и Училищен духов оркестър в Тополовград, в  
градски чествания на Националния празник, Деня на Ботев, Празник на розата;  
 Инициатива на Ученическия парламент „Предай добро нататък“ – всеки клас по  

оригинален начин отбелязва значими дати и събития; 
 Включване в Списъка на иновативните училища за 2021/2022 г. – с иновацията  

училищен Научен ТехноФест; 
 Участие в по проект „Изучаване и съхраняване на традициите и историята на  

Българската армия“ към МОН – обучение в Национален военен университет „Васил Левски“ 
– В.Търново; възстановки в училище. 
 Провеждане на часове по история в ИМ „Искра“, посещения на театрални  

постановки и литературна екскурзия по проект „Културните институции като образователна 
среда“; 
 

НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, гр. Казанлък 
 Международен проект Design Vet по „Еразъм +“ – разработване на практики, 

адаптирани към нуждите на професионалното образование.  
 Участие в съвместен проект по инициатива на ЮНЕСКО с ученици – партньори 

от Япония, на тема „Да създадем календар с целите на устойчиво развитие заедно“. Участват 
ученици от VI, VII, VIII и IX клас.  

 Участие в Национален конкурс за изработка на мартеница „Червено-бели 
вдъхновения“.  

 Организиране и провеждане на традиционен национален конкурс за детска 
рисунка по повод рождения ден на патрона на НУПИД „Академик Дечко Узунов“ – ХVI 
Национален конкурс за детска рисунка „Наследници на Дечко Узунов“ – 22 февруари 2023 
г. 

 Участие на ученици в VIII и XI клас в международен конкурс „С очите си видях  
бедата“. 

 Участие в дейности по превенция и интервенция въз основа на Механизма за  
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище и на 
алгоритъма за неговото прилагане, утвърден от МОН. 

 Провеждане на превантивни кампании срещу агресията и тормоза в училища,  
включени в часа на клас. 

 Разработване на екологични проекти – класна стая на открито, засаждане на цветя,  
ежеседмично почистване на училищното пространство от класовете по график. 

 НУПИД „Академик Дечко Узунов“  целогодишно организира, участва и провежда  
изложби. 

 
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. 
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2. 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. До 30.11.2022 г. в ДБТ Казанлък новорегистрираните младежи от Община 
Казанлък са 583, от които 335 на възраст до 24 г. включително. Цялата група младежи, 
ранжирани по образование, е както следва: 93 са с висше образования, 373 – със средно, 93 – 
с основно и 24 – с начално и по-ниско. 

Статистическите данни за 2022 г. показват динамика в групата на младежите – 
средномесечно броят на младите хора, обслужвани в ДБТ е 108. Към 30.11.2022 г. 
относителният дял на безработните младежи, спрямо безработните лица, регистрирани в ДБТ 
Казанлък, представлява 11.65 %. Продължително безработните лица от тази възрастова група 
са едва 0.04 %, спрямо всички регистрирани продължително безработни лица от общината.   

През 2022 г. са започнали работа общо 383 млади хора, от които с посредничество на 
ДБТ – 328, както следва: по мерки на заетост по ЗНЗ – 11 младежи; по програми за заетост 
по ЗНЗ – 17 младежи; по схеми на ОП „РЧР“ – 66 младежи; на първичен пазар на труда – 234 
младежи.  

Целогодишно с регистрираните младежи работи сформиран специализиран екип, 
провеждат се срещи за подбор и насочване по обявени свободни работни места на първичния 
пазар на труда; На 12.09.2022 г. се проведе Обща трудова борса; на 15.11.2022 г. –  
информационни срещи за представяне на посредническите услуги на Агенцията по заетостта, 
характеристиките на местния пазар на труда и възможностите за трудова реализация на 
младите хора.  

 
3. 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. 

 
4. Достъп до информация и услуги  
Община Казанлък предоставя на своите младежи достъп до информация и услуги чрез 

няколко източника:  
 На територията на Община Казанлък развива библиотечна дейност една Общинска 

библиотека (ОБ) ,,Искра”, която е културно-информационен институт, който събира, 
съхранява, организира и предоставяне за ползване на библиотечен фонд – книги, нотни 
издания, грамофонни плочи, аудиокасети, CD и DVD дискове, периодични издания, 
уникални ръкописи, старопечатни книги, редки и ценни издания и др. Общинска библиотека 
„Искра“  е 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 
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библиотеката – отдел „Комплектуване, обработка и каталози“; „Детски отдел“; отдел 
„Заемна за възрастни“; отдел „Справочно-библиографско информационно обслужване“ 
(СБИО), сектор „Периодика“, „Информационен център“; отдел „Краезнание. Редки и ценни 
издания“, отдел „Изкуство“.  

Библиотеката е оборудвана с компютърни конфигурации, мултимедия, аудио-
системи, принтери и мултифункционални устройства, 3D скенер, 3D принтер. 

В началото на 2021 г. бе открита Тийн зона, оборудвана освен с книги, но и с 
технологии, с които младежите да надграждат своите знания и умения. Зоната е оборудвана 
със синтезатор, телевизор, караоке система, шевна машина, сцена и други. Основен акцент в 
новото културно пространство са книгите, подходящи както за малки, така и за по-големи 
млади посетители. Истинското „мейкър спейс“ пространство е място за творчество и 
себеизразяване чрез приложни дейности, технологии, четене  и изкуства, място за културна 
дейност и социални контакти. В Тийн зоната ще бъдат канени специалисти от областта на 
изкуствата, културата, приложните занимания, които да помагат и учат младите хора на 
Казанлък; 

 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 „Иван 
Милев“ и културно-информационен атрактивен център на открито (КИАЦО); 

 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; 
 

5. 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:  
 Отбелязване на Световни дни с обществено значение; 
 В периода от 12-14 юни 2022 г. се проведе XXI Национална среща на младежки 

парламенти в България на тема „Перспектива за развитие на младежките парламенти и 
съвети“, организирана от Община Русе съвместно с Националния младежки форум. 
Младежки общински съвет – Казанлък получи покана за участие във форума от Общински 
младежки дом Русе.  

Двама представители на Младежки общински съвет бяха участници в срещата. На нея 
младежите имаха възможността да работят, учат и генерират идеи заедно с други млади хора 
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от общо 14 български общини. Бяха засегнати теми относно как да се привлекат повече млади 
хора към обществено полезни каузи, как младежите да поддържат диалог с местната власт и 
да си сътрудничат с държавни и общински институции. Други теми от дневния ред, които са 
представени са диалога на Европейския съюз по въпросите за младежта, който подпомага 
изпълнението на стратегията на ЕС за младежта за периода 2019-2027г., която е насочена към 
три основни области – свързване, ангажиране, овластяване и насърчава сътрудничеството 
между страните от ЕС по всички въпроси, свързани с младите хора; платформата U-Report 
на Unicef. Различни казуси и дебати бяха обсъдени с цел подобряване на конструктивния 
диалог. 

 Представители на Младежки общински съвет се включиха в Регионална 
младежка академия по инициатива на Международен младежки център – Стара Загора (ММЦ 
– Стара Загора). Академията се проведе въз основа на принципите на неформалното учене –  
интерактивност, насърчаване на активното участие на всички младежи в обучителния процес 
и доброволно включване. 

Темите и датите на провеждане на обученията бяха: „Познание и лидерство” /24 юни/; 
„Развитие на уменията за планиране и организиране на събития” и „ЕкоАрт” /29 ноември/; 
 Международен ден на младежта /12 август/ представители на Младежки общински 

съвет, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни и Община Казанлък организираха вълнуващ TEEN FEST за младежите от 
Община Казанлък, който се проведе в парк „Розариум“. 

Програмата за събитието бе специално подбрана, имаща за цел да удовлетвори 
интересите на всички младежи. Младежки общински съвет бяха подготвили  различни 
инициативи като рисуване върху канава, рецитал на авторски стихове за младежта, написани 
от представители на писателски клуб „Светлини сред сенките“ и караоке.  

 Световен ден на психичното здраве /10 октомври/ – МОС съвместно със 
сдружение „Жените на Казанлък“ подготвиха брошури с информация за психичното здраве, 
депресия, биполярно афективно разстройство и др. Брошурите са раздадени на граждани, 
минувачи и по училища; 

 Младежки общински съвет и Местната комисия за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) организираха 
демонстрации през месец октомври с представители на Районна служба "Пожарна 
безопасност и защита на населението", Районно полицейско управление Казанлък и 
Български червен кръст. Основната цел е да се запознаят учениците и младежите с оказване 
на първа помощ в екстремна ситуация, със спешните линии за подаване на сигнал, както и да 
се постави как навременната реакция може да окаже огромен положителен ефект при 
критична ситуация. 

 Международен ден за борба със СПИН /1 декември/ – МОС съвместно с 
МКБППМН организираха антиспин кампания, чиято цел бе да информира учениците за 
начините на предпазване от ХИВ/СПИН, и също така за всички дейности по превенцията и 
лечението на болестта у нас. Гости на събитието бяха студенти от Медицински факултет на 
Тракийски университет – Стара Загора, както и представители на Българска агенция за 
семейно планиране и сексуално здраве. 
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 Международен ден на доброволеца – На 5-ти и 6-ти декември в сградата на 
Младежки дом се проведе отворено събитие за ученици и граждани за изработването на 
коледни играчки, картички и други тематични за коледните празници предмети. 

Всеки, включил се в инициативата получи сертификат за доброволчество, изработен 
от МОС. 

Коледните украшения бяха изложени на Благотворителен коледен базар на площад 
„Севтополис“. Със събраните средства от базара бяха закупени книги, с които бяха зарадвани 
децата, които по време на Коледа бяха в детското отделение на МБАЛ „Д-р Христо 
Стамболски“. 

 
Младежки общински съвет – Казанлък става все по-разпознаваем и младежите 

получават покани за събития от всякакъв характер.  
 

СНЦ „Жените на Казанлък“ 
Сдружението е учредено да защитава правата на жените, децата и семейството и 

работи против насилие над жени и деца. Основна цел е запазване на традициите в 
българското общество, утвърждаване на ценностите. Участва в благотворителни кампании и 
сътрудничество с държавни институции, НПО за осъществяване целите на сдружението. 

Част от изпълнените дейности през 2021 г. на сдружение „Жените на Казанлък“ са: 
 Световен ден на ненасилието – съвместна инициатива с МОС и ОБ „Искра“ 
 Световен ден на психичното здраве – инициативата е съвместно с Младежки 

общински съвет – Казанлък и с психолог на сдружението. 

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, 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. Организацията посреща целогодишно доброволци от различни държави, които 
участват в дейности на територията на ЕС и извън него. Организацията изгради мрежа и 
администрира „Евродеск“ точка в гр. Казанлък. 

 Няколко от изпълнени дейности през 2022 г. на „Младежки център за развитие-
Взаимопомощ“ са: 
 Съгласно получена акредитация от Европейската комисия по програма „Еразъм+”  
сектор „Младеж” сдружение „Младежки център за развитие-Взаимопомощ” ще осъществи 3 
проекта за обучения за младежки работници за периода 2022 г.-2023 г.  
 По проект на сдружение „BG Бъди активен“-„Искам да съм полезен…Рециклирай  
ме!“ на 2 места в града са монтирани съоръжения за пластмасови бутилки, така наречените 
„шишеяди“. 
 Ден на Европейските езици в Казанлък – доброволци по програма „Европейски  
корпус за солидарност“ представиха своите държави и фрази от техните езици, които биха 
били полезни за пътувания в Испания, Франция, Украйна или Австрия. 
 Поставяне на къщичка за книги в с. Средногорово, с. Енина и с. Копринка; 
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 Акция „Без пари“ по програма „Европейски корпус за солидарност“. Нейната основна 
идея е да се разменят дрехи, уреди, домашни потреби, играчки и всякакви неща, които са 
непотребни за притежателите им, но могат да бъдат потребни на някой друг. 

 За 12 поредна година се проведе екофестивалът на „МЦР – Взаимопомощ“ под мотото 
„Екофест гостува“. Доброволците на „МЦР – Взаимопомощ“ инициираха почистване на 
язовир Копринка във връзка със Световния ден ан почистването – 17 септември. Еко 
фестивал Казанлък се организира с цел популяризиране екологосъобразния начин на 
живот. Всяка година при неговото провеждане се почистват замърсени терени на 
територията на Община Казанлък, като само от язовир Копринка събраните количества 
са над 11 тона. 

 Активно участие в кампания „Капачки за Казанлък”, при която до сега са събрани за 
рециклиране над 4,5 тона пластмасови капачки и бутилки за финансиране на каузи за 
Казанлък. 

 На 05.11.2022 г. осемнадесет български и международни доброволци на „МЦР-
Взаимопомощ“ засадиха 18 дръвчета за осемнадесетия рожден ден на организацията.  

 Участие в проект „По-зелена Европа 2” по програма „Европейски корпус за солидарност” 
от 27 септември до 23 ноември 2022 г; 

 „Кутия, пълна с щастие!“ – инициатива коледни подаръци за възрастните хора от Дом за 
стари хора № 3 в град Казанлък; 

 Благотворителна инициатива „Помощник на Дядо Коледа“ по проект „Взаимопомощ 3“, 
и доброволци на сдружение „Юнайтед Авангард Артист“ по проект „Мисии“ на програма 
„Европейски корпус за солидарност“ – даряване на стари неизползвани, но запазени 
играчки, които бяха дарени на семейства в нужда, както и на пострадалите от 
наводнението села в Карловско, с помощта на сдружение „Бъдеще за децата“ в Детска 
къща в с. Горно Черковище и Комплекс за социални услуги за деца и семейства гр. 
Казанлък; 

Фондация „Дон Боско България“ - клон Казанлък 
Фондация „Дон Боско България“ е нестопанска организация, която 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. 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 ромската махала на град Казанлък, като се съчетават малко 

учене – писане, смятане, християнска етика и игри; 
 Срещи, разговори, беседи, семинари, обучения, организиране на екскурзии, 

лагери, спортни и благотворителни прояви; 
 През 2022 г. в клона на фондацията се проведоха 3 зимни лагера за децата и 

младежите; 1 работен лагер; 5 срещи от курсовете за аниматори /български доброволци/ - 
участват младежи от цялата страна; 3 срещи за планиране на летните лагери и 1 след лагерна 
среща. 

 На 09.06.2022 г. в клона на фондацията в град Казанлък на ул. „Пейо Яворов“ 
№ 13 се проведе за девети път футболен турнир, в който се включват някои от отборите на 
средните училища в града, както и отборът на фондация „Дон Боско България-клон 
Казанлък“, общо 4 отбора. Фондацията е главен организатор и домакин на терена на 
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футболното събитие. Турнирът беше свързан с приоритет 3: „Насърчаване на здравословен 
начин на живот“, специфична цел: ‚Осигуряване на възможности и насърчаване на 
здравословния начин на живот сред младите хора“ от Общински план за младежта на 
Община Казанлък за 2022 г. Турнирът е част от Младежкия календар на Община Казанлък. 
Община Казанлък съдейства за осигуряване на наградния фонд на турнира;  

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 сдружение ,,Юнайтед Авангард Артист“ са в областите кино, 
театър, младежки и социални дейности, както и създаване на филми за превенция на 
зависимости, късометражни филми. 

Асоциация на работещите с младежи и доброволци организации в България 
(АРМДОБ) е създадена през март 2018 г. и в момента обединява в себе си 17 
неправителствени български организации, активни в сферата на младежта, доброволчеството 
и неформалното образование. Две от тези организации са от Казанлък – СНЦ „Младежки 
център за развитие-Взаимопомощ” и СНЦ „Юнайтед Авангард Артист”.  
 Ден на Европейските езици в Казанлък; 
 Инициатива „Без пари“ съвместно с доброволците на сдружение „Младежки център 

за развитие-Взаимопомощ“; 
 „Да почистим отново язовир Копринка в деня на инициативата „Да изчистим 

България заедно“; 
 За втора поредна година доброволци на организацията „Юнайтед Авангард Артист“ 

връчиха почетни знаци на заслужили казанлъчани, в дейности, насочени към 
опазване на околната среда и изменение в климата. 

 „Кутия, пълна с щастие!“ – инициатива коледни подаръци за възрастните хора от 
Дом за стари хора № 3 в град Казанлък, съвместно с „МЦР – Взаимопомощ“ и 
Общинска библиотека „Искра” 

 Благотворителна инициатива „Помощник на Дядо Коледа“; 

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, пътуващи изложби, илюстрации на книги, благотворителни инициативи и 
много други. 

 В Младежки календар за 2022 г. е включен проект „Наследници на Иван 
Милев“, включващ творчески проект по изучаване на творчеството на велики български 
художници, теория и практика за развиване на таланта и творческия потенциал на младите 
хора от град Казанлък. Проектът е включен към Приоритет 2 от Общински план за младежта 
на Община Казанлък за 2022 г.: „Подобряване на достъпа до информация и качествени 
услуги“, специфична цел: „Улесняване на достъпа до качествени информационни услуги, 
предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща широк 
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спектър от интереси и потребности на младите хора“, съгласно Дейност 2: „Стимулиране на 
неформалното учене сред младите хора, развитие на таланта, творческите умения и 
културното изразяване на младите хора“. 

Проектът е предназначен за младежи – художници от град Казанлък. Той бе в чест на 
125 години от рождението на гениалния български художник Иван Милев, родом от 
Казанлък и обхвана участници на възраст 6-21 години – деца от школата по изкуства „Арт 
линия“, ученици от НУПИД „Акад. Дечко Узунов“, студенти от Университети по изкуствата. 

Проектът вдъхнови и зарази с творческа енергия младите художници на Казанлък.  
Откриването на изложба „Наследниците на Иван Милев“ се състоя на 18.08.2022 г. в 

Къща-музей „Ненко Балкански“ гр. Казанлък. Проектът на СНЦ „Ателието-2010“ беше 
финансиран от бюджета на Община Казанлък, Младежки календар за 2022 г.  

6. Поощряване на младежки инициативи 
Част от Младежки календар на Община Казанлък е „Фонд за финансиране на проекти 

за младежки дейности“. 
Този фонд предлага финансиране на малки проекти за младежки дейности на 

неформални младежки групи и организации, регистрирани по Закона за юридическите лица 
с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) или по Закона за народните читалища (ЗНЧ) и осъществяващи 
дейности в обществена полза. Финансират се проекти, насочени към подобряване на 
условията за социално и културно развитие на младите хора в общината. 

 
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 настоящият момент членовете на 
доброволно 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. 

Доброволно формирование „Аварийно-спасителна група – гр. Казанлък“ участваха в 
ликвидиране на пожара през месец юли, разразил се в местностите „Старите лозя“ и 
„Каркос“. 

Доброволци от ДФ на Община Казанлък взеха участие в Национално учение на 
доброволните формирования в Република България, състояло се в гр. Брацигово. 

През месеците август и септември 2022 г. доброволци от Доброволно формирование 
„Аварийно-спасителна група – гр. Казанлък“ преминаха поддържащо обучение в РСПБЗН – 
гр. Казанлък. 

Доброволно формирование „Аварийно-спасителна група – гр. Казанлък участва в 
първото по рода си национално състезание за доброволни формирования в гр. Бяла, където 
завоюваха трето място в колективните дисциплини: „Пренасяне на пострадал с носилка“, 
„Построяване на смесена водопроводна шлангова линия“ и щафета „Построяване на дига“. 
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В същото състезание в индивидуалната дисциплина „Гасене на тава с прахов 
пожарогасител“ доброволците на Казанлък се класираха на второ място. 
 Община Казанлък бе домакин на първото национално състезание за млади 
доброволци в Република България. Младежи на възраст между 16 и 18 години представиха 
Община Казанлък, като завоюваха третото място в състезанието.  
 

8. Здравословен начин на живот. Детско и ученическо здравеопазване 
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.  

С цел превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохолни и наркотични 
вещества се провеждат ежегодно информационни кампании.  
 

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 44 спортни клуба за 24 вида спорт (автомобилен 
спорт, спортна стрелба, авиомоделизъм, корабомоделизъм, лека атлетика, художествена 
гимнастика, тенис на маса, шах, бойни изкуства, баскетбол, спортно катерене, кикбокс, 
карате, стрелба с лък, борба, спортни танци, мотоциклетизъм, бридж, спелеология, 
таекуондо, тенис, волейбол, футбол, колоездене), 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. Спортните клубове имат възможността да ползват професионално 
спортна база на стадион „Севтополис“, „Колодрум“, полигон за хвърляния и тренировъчно 
футболно игрище 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 
(велоалеи Казанлък – гр. Шипка, Казанлък – с. Енина, Казанлък – с. Овощник, Казанлък – с. 
Бузовград; изградени фитнес площадки по училищата в населените места на Община 
Казанлък). 
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9. Младите семейства 
Общинска програма „Ин витро“ 
В бюджета на Община Казанлък за 2022 г. бяха предвидени средства в размер на 

30 000 лв. за финансово подпомагане за семейства с репродуктивни проблеми по програма 
„Ин витро“. Общинската програма работи девета поредна година и е подпомогнала 16 
семейни двойки.  

Ваучери за новородени деца 
За трета поредна година Община Казанлък осигурява средства за подпомагане на 

младите семейства чрез отпускане на еднократна финансова помощ за новородено под 
формата на ваучери. Финансовата помощ в размер на 500 лв. за едно дете се предоставя за 
осигуряване на пелени за еднократна употреба и детски храни. През 2022 година са подадени 
249 заявления за отпускане на еднократна помощ за новородено, от които 232 семейства 
отговарят на критериите и са получили ваучери на обща стойност 118 500 лв. 

Социалната мярка е за поощряване на раждаемостта и задържане на младите хора в 
училище до получаване на средно образование, а образованите млади семейства да останат 
да живеят и работят в община Казанлък. 

10. Достъп до социални услуги  
Община Казанлък работи усилено в посока разширяване на социалните услуги за 

покриване потребностите на потребителите по отношение ефективност, качество, 
достатъчност на предоставяните социални услуги. Условията и материалната база са 
подходящи, както за предоставяните дейности, така и за целевите групи. 

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

Казанлък като делегирана от държавата дейност. Дейностите с младежите с увреждания са 
свързани със задоволяване на здравните потребности, социалната интеграция, 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. 

–  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. 
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 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.  

 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. Центърът предлага дневни грижи за младежи над 18 години 
с физически и ментални увреждания. Капацитет на ДЦПЛУ е 15 места. 

 По проект „Дневен център за деца с тежки множествени увреждания в град 
Казанлък“ бе открита нова социална услуга. Проектът е финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. Услугата е предназначена за подкрепа на деца 
и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на територията 
на община Казанлък и на съседните общини Павел баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. 
Новият център позволява обгрижване на деца и младежи от 3 до 35-годишна възраст с 
различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални и др. Услугата е с капацитет 
от 30 места за дневна грижа и 60 места за консултативна услуга. Проектът има за цел да 
подкрепи процеса на деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на 
всяко дете и младеж на достъп до качествена грижа и услуга в общността, съобразно неговите 
индивидуални потребности. 
 

11. Ролята на младите в превенцията на престъпността  
Воденето на адекватна и целенасочена политика на местно ниво очертава активното 

включване на младите хора в различни спортни занимания, членуване в различни 
доброволчески организации и групи, водещо до ангажиране вниманието на младежите с 
полезни дейности.  

Младежки общински съвет, съвместно с НПО и здравни организации ежегодно 
организират информационни срещи и инициативи, чрез които младите хора се информират 
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за ползите от активното им изразяване на гражданска страна и ролята на всеки младеж в 
превенцията с престъпността. 

В Община Казанлък действа Mестна комисия за борба с противообществени прояви 
на малолетни и непълнолетни лица /МКБППМН/. За 2022 г. са разгледани общо 72 
възпитателни дела. Броят на лицата с наложени мерки по ЗБППМН е 91. В МКБППМН 
действат 12 обществени възпитатели, които работят за коригиране на поведението на деца с 
противообществени прояви. 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 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. 

От месец февруари 2023 г. започва реализирането на обучения на ученици от 7 до 11 
клас на актуални теми, засягащи малолетните и непълнолетните. Темите са 
„Предизвикателствата на новите психоактивни вещества“, „Децата, употребата и 
злоупотребата с психоактивни вещества“, „Тормоз и кибертормоз“, „Конфликти и 
разрешаване на конфликтите“, „Превенция на употребата на психоактивни вещества при 
шофиране“, „Превенция на агресията и ролята на креативната профилактика в училищната 
среда". С учениците ще работи специалист с квалификация и дългогодишен опит в тази 
сфера. 

По данни на Районно управление (РУ) - Казанлък за правонарушения, извършени от 
млади хора на възраст между 15 и 29 години, по линия контрол на пътното движение и 
пътнотранспортни произшествия през 2022 г. са издадени 559 бр. наказателни постановления 
и 995 бр. фишове за различни по вид нарушения като някои от тях са: 66 – за управление на  
моторно превозно средство след употреба на алкохол, наркотици или с административно 
наказание; 85 – спрямо неправоспособни водачи или лишени от право да управляват МПС; 
25 – спрямо непълнолетни лица на възраст от 16 до 18 години; 5 – спрямо непълнолетни лица 
на възраст от 14 до 16 години;  

Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора от 15 до 29 години – 159 
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; 

 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, 
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театрални студия, вокални групи, спортни и модерни танци, зумба, балетни формации, 
таекуондо, школи за изучаване на езици, школи за рисуване и др.  

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. 
                                                

Основните цели са засилване ролята на младите хора в обществото; поощряване на 
инициативи за ангажираност и участие; създаване на по-добра житейска перспектива; 
равнопоставеност и приобщаване; личностно развитие. 

 
V. ПРОФИЛ НА МЛАДИТЕ ХОРА  
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. 

 
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 15.12.2022 г. 
населението по настоящ адрес на община Казанлък е общо 73 021 души, а населението по 
настоящ адрес само на гр. Казанлък е 59 732 души.  Към 15.12.2022 г. броят на младите хора 
в община Казанлък от 15 до 29-годишна възраст е 11 035 души, от които 7290 живеят в гр. 
Казанлък. 
 

VI. НАПРАВЛЕНИЯ И ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 
1. Направление: Образование и заетост 
1.1. Приоритетна област: Образование и умения 
Цел: Качествено формално и неформално образование, гарантиращо умения за 

успешна житейска и професионална реализация 
1.2. Приоритетна област: Младежко предприемачество и заетост 
Цел: Устойчива заетост и конкурентно заплащане на труда на младите хора, 

силен предприемачески дух и инициативност 
2. Направление: Ангажираност, участие и равни възможности 
2.1. Приоритетна област: Гражданска активност и участие 
Цел: Висока активност и гражданско участие на младите хора чрез 

доброволчество, лични каузи, дискусии и дебати, форми на самоуправление и 
партниране с институции 

2.2. Приоритетна област: Равенство, многообразие и приобщаване 
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Цел: Свързаност между младите хора, общуване, разбиране и толерантност, 
превенция на дискриминацията, агресията и отхвърлянето 

2.3. Приоритетна област: Достъп до информация и услуги 
Цел: Гарантирано право на информиран избор и равнопоставен достъп до услуги 
2.4. Приоритетна област: Политики за младите хора в малките населени места 

и селските райони  
Цел: Равен шанс за развитие на младите хора от малките населени места и 

селските райони  
3. Направление: Социално благополучие 
3.1. Приоритетна област: Физическо и психично здраве  
Цел: Добро физическо и психично здраве, спорт и физическа активност 
3.2. Приоритетна област: Екологично поведение и опазване на околната среда 
Цел: Осъзнато екологично поведение, базирано на ценности, нагласи и екологична 

култура 
3.3. Приоритетна област: Свободно време, творчество и култура  
Цел: Ефективно осмисляне на свободното време чрез дейности, допълващи и 

стимулиращи личностното развитие  
 
VII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
Очаквани резултати по Направление 1: Образование и заетост 
1.1.  Очаквани резултати по Приоритетна област: Образование и умения 
- Повишаване броя на младите хора, възползващи се от предлагани качествени 

формални и неформални методи и възможности за обучение; 
- Повече млади хора, обучени в сферата на информационните технологии; 
- Увеличение на броя на млади хора, информирани относно практики и стажове 

за професионалното им развитие; 
- Повишаване на достъпността до дейностите в подкрепа на кариерното 

ориентиране за информиран избор на университетска и професионалната реализация на 
младежите. 

Заложените резултати се постигат посредством следната инициатива: 
Месец Инициатива  Бюджет Организатор 

Януари Изложение на 
университетите и 

колежите в България 

Общински бюджет, 
приложение 

„Младежки календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък 

 
1.2.  Очаквани резултати по Приоритетна област: Младежко 

предприемачество и заетост 
- Повишаване броя на младите предприемачи; 
-  Повече младежи в неравностойно положение, включени в пазара на труда; 
- Понижаване броя на младите хора, попадащи в групата NEETs (терминът се 

използва за определение на млади хора, които се намират извън системите на заетост, 
образование или обучение); 
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- Увеличаване дела на младежко предприемачество в малките населени места и 
селските райони. 

Заложените резултати се постигат посредством следната инициатива: 
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 
общински съвет - 

Казанлък; 
Организации; 
Доброволци 

 
Очаквани резултати по Направление 2: Ангажираност, участие и равни 

възможности 
2.1. Очаквани резултати по Приоритетна област: Гражданска активност и 
участие 
- Увеличаване броя на инициативите на млади хора, използващи и участващи в 

младежките пространства в страната; 
- Повишаване ангажираността на младите към обществените проблеми и 

политическия живот в България; 
- Повишаване броя на младите хора, включващи се в доброволчески инициативи 

и организации. 
 
Заложените резултати се постигат посредством следните 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 

Август Международен ден на 
младежта 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък; 
Младежки 

организации 
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6-и септември – 
Съединение на 

България 

Образователни игри/ 
Урок по родолюбие 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък 
 

22-и септември 
– Ден на 

независимостта 

Викторина/ Есе Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък 

Октомври Ден за защита на 
животните 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък 

Ноември Ден на народните 
будители 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък 

Ноември Включване на млади 
хора за предложения за 

дейности и събития, 
които биха искали да 

осъществят 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък; 
Училища 

Декември Международен ден на 
доброволеца 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък 
 

Целогодишно 
 
 
 
 

 

Провеждане на обучение 
за младежи на теми, 

свързани с 
доброволчество, 

мотивация и лидерство  

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

НПО;  
Младежки 

общински съвет 
- Казанлък 

Целогодишно Отбелязване на 
различни световни дни с 
обществено значение с 
инициативи на местни 

организации 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет 

- Казанлък; 
Младежки 

организации; 
Доброволци 

 
2.2. Очаквани резултати по Приоритетна област: Равенство, многообразие и 
приобщаване 
- Повишаване толерантността на младите хора и намаляване случаите на 

агресия, насилие и дискриминация сред тях; 
- Намаляване броя на противообществените прояви, извършени от млади хора; 
- Увеличаване дела на приобщените пълноценно в обществото млади хора в 

неравностойно положение и на тези със специфични потребности; 
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- По-голям брой завърнали се млади българи от чужбина, поради откриващите 
се пред тях възможности за житейска и професионална реализация. 

 
Заложените резултати се постигат посредством следните инициативи: 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Февруари Работилница за 
изработване на 

мартеници/валентинки 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък; 
Организации 

Октомври  Ден за защита на 
животните  

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 

 
2.3. Очаквани резултати по Приоритетна област: Достъп до информация и 
услуги  
- Подобряване на качеството и улесняване на достъпа на млади хора до 

информация за младежки организации, услуги, образователни програми, програми за 
заетост, инструменти за професионално ориентиране, младежки стажове и проекти; 

- Повишаване нивото на информационна, медийна грамотност и критично 
мислене у младите хора;  

- Намаляване броя на засегнатите млади хора от кибернасилие и онлайн тормоз. 

2.4. Очаквани резултати по Приоритетна област: Политики за младите хора в 
малките населени места и селските райони 
- Подобряване и насърчаване на достъпа до информация и качествени здравни, 

социални, образователни, културни и младежки услуги за младите хора от малките населени 
места; 

- Повишаване разнообразието от възможността за пълноценно прекарване на 
свободното време на младите хора от малките населени места и разширяване достъпа до 
спортна и културна инфраструктура; 

- Усъвършенстване развитието и прилагането на местни политики, съобразени с 
потребностите на младите хора от малките населени места и селските райони. 

Заложените резултати се постигат посредством следните инициативи: 
Месец Инициатива Бюджет Организатор 
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Февруари/Март Представяне на 
български обичаи  

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък; 
Училища 

Май Кампания за събиране 
на книги 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет -

Казанлък; 
НЧ 

Юли Театър под звездите/ 
спорт на открито/ 
музикални вечери  

 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 

Ноември Инициативи за 
включване на 

младите хора към 
предложения за 

дейности, които биха 
искали да осъществят 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет – 

Казанлък; 
Училища 

Целогодишно  Провеждане на 
инициативи с 

младежи от малките 
населени места 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 

 
Очаквани резултати по Направление 3: Социално благополучие 
3.1. Очаквани резултати по Приоритетна област: Физическо и психично здраве 
- Повишаване на физическата активност сред младите хора; 
- Понижаване употребата на тютюневи изделия, алкохол и психоактивни 

вещества сред младите хора; 
- Увеличаване броя на младите хора, хранещи се здравословно; 
- Повишаване нивото на информираност и подготвеност за реакция на младите 

хора при епидемиологични/пандемични заплахи; 
- Повишаване дела на здравни и психологически услуги, насочени към младите 

хора; 
- Повишаване знанията на младите хора, по въпроси свързани с ХИВ/СПИН, 

сексуално преносими инфекции и контрацепция. 

Заложените резултати се постигат посредством следните инициативи: 
Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Май Световен ден без 
тютюнопушене 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 
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Юни Футболен турнир за 
ученици 

Общински бюджет, 
приложение  
„Младежки 
календар“ 

Фондация „Дон 
Боско“ - клон 

Казанлък 

Юни Международен ден за 
борба със злоупотреба 

с наркотици  

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 

Юни  Игри на открито  Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 

Август Състезание с 
тротинетки 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет – 

Казанлък 

Декември Световен ден за борба 
със СПИН 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет – 

Казанлък, 
МКБППМН 

 
3.2. Очаквани резултати по Приоритетна област: Екологично поведение и 

опазване на околната среда 
- Повишаване на екологичната култура и стимулиране на екологично поведение 

при младите хора; 
- Значително увеличаване броя на доброволчески инициативи в областта на 

околната среда и формиране на устойчива екологична култура и поведение. 

Заложените резултати се постигат посредством следните инициативи: 
Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Март/Април Залесяване  Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък; 
Организации  

Септември Ден на туризма – 
походи, маркировка 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък; 
НПО 

 
3.3. Очаквани резултати по Приоритетна област: Свободно време, творчество и 

култура 
- Повишаване качеството на свободното време на младите хора с възможности 

за творчески, културен, образователен и развлекателен вид мероприятия; 
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- Повишаване мотивацията у младите хора за личностно и ценностно развитие. 

Заложените резултати се постигат посредством следните инициативи: 
Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Април Изрисуване на 
бетонни стени зад 

Младежки дом 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък; 
Училища; 

Доброволци 
Юли Рисуване на 

художествени 
произведения на 

открито 

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 

Август Международен ден на 
младежта  

Общински бюджет, 
приложение 
„Младежки 
календар“ 

 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък; 
Младежки 

организации 
Декември  Направа на коледни 

календари за 2024  
Общински бюджет, 

приложение 
„Младежки 
календар“ 

Младежки 
общински съвет - 

Казанлък 

 
VIII. ФИНАНСИРАНЕ 
Младежки календар на Община Казанлък се състои от раздели, спрямо които се 

извършват разходи за младежки дейности. 
Финансовите средства от Младежки календар се използват за провеждане на 

младежки инициативи, финансиране на проекти за младежки дейности и финансиране за 
други младежки дейности, насочени към социално и културно развитие на младите хора в 
Община Казанлък. 

 
IX. МОНИТОРИНГ И ИЗПЪЛНЕНИЕ 
Мониторингът се базира на текущата информация, която осигуряват подготвяните 

годишни отчети на базата, на които се набелязват последващите действия и коригиращи 
подходи. 

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 2023 г. и брой млади хора, участвали в дейностите. 

Действия за осигуряване на информация и публичност на Плана чрез електронния 
сайт на Община Казанлък; чрез местни електронни и печатни медии; чрез социални мрежи; 
други подходящи форми. 

Оценка на Плана ще бъде извършена с изготвяне на отчет по изпълнение на 
Национална стратегия за младежта. 
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Актуализацията на Плана ще се осъществява при необходимост, след одобрение от 
Общински съвет – Казанлък. 

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. 
 
X. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Общинският план за младежта за 2023 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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