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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

    Настоящият план е разработен  съгласно разпоредбите на Закона за младежта и в 

съответствие с Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./. Той  има за задача да 

насърчи  икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване 

на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на 

живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение, 

развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие 

на междукултурния диалог,  повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността 

Цялостното изпълнение на Плана е насочено към: 

 Насърчаване на гражданската активност и участие на младите хора в местното 

самоуправление 

 Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможности за изява 

на младите хора. 

 Развитие на младежкото доброволчество. 

  Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословен начин на 

живот. 

  Повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността. 

  Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение. 

  Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора в малките населени 

места 

 Развите в междукултурния диалог 

В разработването на Плана за младежта участваха представители на: 

 Община Калояново 

 Представители   на читалища и младежките  организации 

 Дирекция СП гр. Хисаря, клон Калояново 

 Дирекция БТ- Марица, клон Калояново 

  ОУ на територията на община Калояново 

 Представители на МКБППМН и РУП гр. Хисаря 

 

2.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНАТА 

2.1. Географско положение и големина 

Община Kалояново е обособена като самостоятелна административна единица през 1979 г. 

Разположена в северната част на Горнотракийската низина на площ малко над 347 кв. км, 

общината е част от област Пловдив и включва освен общинския център Калояново още 14 

села  - Бегово, Главатар, Горна махала, Долна махала, Дуванлии, Дълго Поле, Житница, 

Иван Вазово, Отец Паисиево, Песнопой, Ръжево, Ръжево Конаре, Сухозем и Черноземен. 

Граничи с общините Брезово, Карлово, Марица, Раковски, Съединение и Хисаря. 

Калояново се намира на 24 км от областния център Пловдив и на 16 км от автомагистрала 

“Тракия”, която е основен транспортен възел за страната.  

 

Таблица 1. Териториална структура на община Калояново 

 

Видове територии % 

Урбанизирани 4,5 

Територии за транспорт 0,7 

Земеделски 75,5 

Горски 15,00 

Водни площи 4,3 

Източник: Национален статистически институт 
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Както се вижда от таблицата по-горе 90% от териториите на общината са земеделски и 

горски, което обуславя и развитието аграрния сектор. 

Релефът на общината е равнинен, преминаващ в хълмист в първите склонове на Сърнена  

Средна гора в землищата на Сухозем, Отец Паисиево и Песнопой. Средната надморска 

височина на общината е около 250 м. Община Калояново има благоприятен климат и почви 

за развитие на силно селско стопанство. Разполага с богата флора и фауна и минерални 

извори. Сравнително бедна е на горски ресурси и полезни изкопаеми. 

 

2.2. Демографска ситуация 

По брой на населението общината е на тринадесето място в областта, като с по-малко 

население са само общините Лъки, Перущица, Брезово, Кричим, Сопот. 

 Данни за населението по настоящ адрес и  възраст - ГРАО, община Калояново към дата 

03.02.2015 год. 
  Таблица 2 

Настоящ адрес –

населено място 

общо мъже жени Под 

7 г. 

От 

7-13 

г. 

От 

14-17 

г. 

От 

18-59 

г. 

жени 

От 

18-62 

г. 

мъже 

Над 

60 г.  

жени 

Над 

63 г. 

мъже 

 

с. Бегово 666 332 334 40 40 32 168 216 107 63 

с. Главатар 190 80 110 2 6 9 47 51 55 20 

с. Горна Махала 328 147 181 15 2 4 54 85 112 56 

с. Долна Махала 389 199 190 26 40 17 80 105 79 42 

с. Дуванлии 559 288 271 31 31 27 139 171 96 64 

с. Дълго Поле 1979 984 995 136 113 92 477 581 360 220 

с. Житница 1493 763 730 79 67 41 388 481 266 171 

с. Иван Вазово 299 150 149 3 12 6 63 93 74 48 

с. Калояново 2617 1289 1328 185 163 85 650 769 474 291 

с. Отец Паисиево 231 119 112 2 5 2 25 61 85 51 

с. Песнопой 500 261 239 10 12 6 84 137 144 107 

с. Ръжево 313 152 161 15 13 4 63 72 83 63 

с. Ръжево Конаре 1396 666 730 53 56 46 288 373 360 220 

с. Сухозем 229 122 107 3 3 5 40 76 62 40 

с. Черноземен 436 225 211 16 7 6 84 128 114 81 

Общо 11625 5777 5848 616 570 382 2650 3399 2471 1537 

 

 безработни младежи на възраст 18–29 години , регистрирани в БТ- общо 55 

 Самонаемане и предприемачество – 6 % 

 

Младежка безработица към 30.12.2015 г от БТ – Марица, клон Калояново по възраст и 

образование             

                                                                                             Таблица 3. 

Възраст образование Брой 2014 Брой 2015 

18-24 г. Начално/основно 22 14 

средно 14 4 

висше 0 0 

общо 58 18 

25-29 г. Начално/основно 28 23 

средно 13 10 

висше 3 4 

общо 44 37 
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  В работоспособна възраст в община Калояново са  общо: - 6049 лица от тях: 

 

 Лица в 

работоспособна 

възраст 

Безработни 

лица 

мъже 3399 207 

жени 2650 246 

Общо 2015 г 6049 453 

 

Нивото на безработица в общината  е 11,35 %  на сто от икономическо активното 

население към 30.12.2015 г. По данни на БТ  – Марица се запазва тенденцията достъпът до 

заетост да  е най-силно ограничен за няколко специфични групи безработни:   

- хора с основно и по-ниско образование;   

- хора в предпенсионна възраст;   

- хора с увреждания в трудоспособна възраст;  

- както и за хора от етническите малцинства  

Липсата на практически и трудов опит правят младите хора, завършили средно и по- 

ниска степен на образование неконкурентно способни на пазара на труда.Това принуждава 

част от тях да започнат работа в сферата на производството, търговията, обслужването и 

сезонно в селското стопанство. 

        На територията на община Калояново функционират 5 основни училища, 6 ЦДГ и 2 

ОДЗ. Сградният фонд на учебните заведения включва 5 сгради  за училищата и 8 сгради за 

детските заведения, които са публична общинска собственост. Частични и основни ремонти 

се извършват ежегодно във всички училища и детски градини. Създадена е организация за 

превоз на учениците до ОУ.  

Училищата в общината активно се включват във проекти и програми  на МОН. 

 

Приложени данни от НСИ: 

Население на 7 и повече години по  местоживеене и по образование към 01.02.2011 

година 

таблица5 
                                 

Община                   
Общо Висше 

образование 

Средно 

образование 

Основно 

образование 

Начално  

образование 

Незавършено 

начално 

Никога не 

посещавали 

училище 

Дете 

КАЛОЯНОВО 11298 702 4322 4147 1350 585 166 26 

 

 

Работата с младежта в община Калояново се осъществява от отделни структури от 

общината – Общинска администрация, училища, читалища, отдел „Закрила на детето” и др. 

Дейността им е свързана с организирането на младежки инициативи, превенция, 

възпитание, консултации по въпроси засягащи младежите. През цялата учебна година по 

утвърден график се провеждат беседи с децата с цел превенция на противообществени 

прояви и обществен ред , употребата на вредни за здравето вещества от подрастващите, 

здравна култура и правата на детето. Данните, с които разполагаме са само от проведени 

анкети и беседи с млади хора от училищна възраст. Употребата на алкохол, 

тютюнопушенето, агресията съществуват и сред младите хора в общината.  

През учебната 2014/2015 г. са отпаднали 2 бр. ученици от посещение на училище. 

Отпадналите ученици са от ромските малцинства. Причините са от семейно-битов характер. 

Предприети са действия за тяхното връщане, включително има съставен акт за 

административно нарушение, но няма постигнат успех. В детските градини за 

задължително посещаване са 5 и 6 годишните деца. При тях отпаднали от обучение са няма.  

Мерки за предотвратяване на това явление – провеждат се срещи и разговори с родителите, 
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в които се изясняват задълженията на родителите и учениците за необходимостта от 

посещение на училище. 

Проблемите на младите хора са свързани основно с осмисляне на свободното им време 

чрез разширяване и разнообразяване на младежките и спортните прояви, възможност за 

трудова реализация осигуряване на поле за изява на таланти и други специфични умения. 

Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди. Те проявяват значителен 

интерес към спортните клубове. На територията на общината има четири спортни клуба: 

ФК „Житница“,  ФК „Калояново“,  ФК „Чернозем“ и новосъздаден футболен клуб през 

2014 г  ФК „Дълго Поле“ 

        -  баскетболен клуб Калояново 

        -  детско-юношески ФК в с. Калояново 

Спортните бази са общинска собственост. 

 

Извършени дейности през 2015 година: 
Всяка година  се провежда турнир по футбол  на малки врати. В турнира, 

организиран от ФК „Калояново“, съвместно с  общината взимат участие  отбори от 

Пловдивска област. Помощ за дейността на спортните клубове в община Калояново оказват 

и ръководствата на  училищата в общината. Нужно е подобряване  на организацията и 

съдържанието на извън кластните спортни дейности, като важен фактор за селекциониране 

на надарени деца за спорт, пълноценно използване на свободното време, надеждна борба с 

тютюнопушенето, наркоманията, насилието и други прояви на противообщественно 

поведение. 

Във връзка с обявения на 17.05.2015 г. „Ден на българският спорт“  под егидата на ММС 

бяха организирани и проведении спортни мероприятия в ОУ и ЦДГ на територията на 

община Калояново. 

  Любителското творчество е широко застъпено. В момента към читалищата в община 

Калояново работят 6 певчески групи, 3 танцови състава, 3 клуба за народни танци, Женски 

клуб, Кръжок по краезнание, Кукерски състав в с. Отец Паисиево и др. 

Самодейните колективи  през 2015 г участват в редица регионални, национални  и 

международни фестивали и събори. 

Танцов клуб „Искрица” при народно читалище „Искра 1921” Калояново взе златен медал 

и номинация за „Златен Орфей” на балканския шампионат по фолклор; годишни общински 

празници на община Калояново, участие в седмия международен фестивал на танца и 

музиката в град Катерини - Гърция, участие във фестивали  и изяви в общините в 

Пловдивска област. 

    ДТС "Изворче" при НЧ"Искра-1921"– с.Калояново взе златен медал на балканския 

шампионат по фолклор,  участие в  МФФ ”Фолклорни приятели - Заедно” в град Търгу 

Муреш - Румъния. Участие в общински  и регионални  фолклорни изяви в общини от 

Пловдив  област. 

   Кукерският състав при читалище с. Отец Паисиево взе участие в националния събор на 

народното творчество и животновъдство в Рожен. Имаха изяви в други кукерски фестивали 

в страната.  

  Танцов клуб „Иглика” Дълго поле взе трета награда на фолклорен фестивал във Велико 

Търново. Участие в предаването „От българско по-българско“ по телевизия СКАТ, в 

общински  и регионални  фолклорни изяви в общини от Пловдивска  област. 

  Танцов клуб „Тропанка” с. Дуванлии участва  в регионални и национални прояви в Хисаря 

и Смолян. 

  Разшири се участието на младежите, като доброволци в традиционните читалищни 

дейности и инициирането от тяхна страна  на възраждането на местните празници и 

традиции. 

  Със съдействието на общинска администрация през 2015 г. бяха проведени  екскурзии до 

връх Шипка за честването на 3-ти март, Вазова екопътека до гара Бов и тракийската 

гробница в с. Мезек , общ. Свиленград. Организирани са и колектвни посещения на 
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младежи на културни изяви в София и Пловдив – театрални постановки, концерти и 

културни чествания. 

  

    Един от най-сериозните проблеми, който се очертава е липсата на самостоятелна сграда 

за читалището в централното село на общината  - Калояново. Има решение за отреждане на 

терен за строителство и изготвен проект за кандидатстване по програма „Развитие на 

регионите”. 

 

3. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО 

ИМ 

 

Приоритет № 1 Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора в 

малките населени места 

       1.1 Достъп до образование и заетост на младите хора  в малките населени места; 

       1.2. Достъп до обучения за квалификация и преквалификация; 

       1.3. Трудова мобилност и трудови права ; 

       1.4. Нагласи към предприемачество; 

       1.5. Участие в местни младежки организации и инициативи; 

       1.6. Повишаване на жизнения стандарт, доходи и достъп до финансиране; 

       1.7.Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 

самостоятелно учене . 

Приоритет № 2 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

          2.1.  Достъп до специализирана информация и консултации; 

          2.2. Достъп до специализирани услуги. 

 

Приоритет № 3 Насърчаване на здравословен начин на живот и повишаване на 

физическата активност. 

3.1. Достъп до здравеопазване; 

            3.1.1.Организиране на информационни анти ХИВ кампании и инициативи за борба 

със зависимостите. 

3.1.2. Употреба на психотропни вещества, цигари и алкохол; 

 3.2.  Създаване на условия за развитие на масов спорт сред младите хора. 

 3.2.1. Подобряване  на съществуващата спортна инфраструктура. 

 3.2.2. Организиране и провеждане  на масови спортни  инициативи. 

 3.3. Организиране на информационни кампании за физическата активност и  

здравословен начин на живот; 

Приоритет № 4 Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

           4.1. Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на възраст от 

18 до 29 години и  социални услуги  в общността , подходящи за млади хора, особено за 

интегрирането им с мерките за закрила на детето.  

          4.2. Ориентация на социалните услуги за млади хора в специализираните институции 

към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността. 

 

Приоритет № 5 Развитие на младежкото доброволчество 

          5.1. Развитие и популязиране на младежкото доброволчество:- отношение и нагласи; 

          5.2. Участие в доброволчески дейности; 

          5.3. Информираност за ползите от доброволчеството; 
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          5.4. Информираност на работодателите за възможностите за признаване на 

неформално образование/придобито от доброволчество/ 

 

 

 

Приоритет №6 Повишаване на гражданската активност  на младите хора 

           6.1. Подкрепа на организираните дейности на младите хора – младежки сдружения, 

организации, групи, центрове и др. 

6.2.Организация на свободното време – интереси и нагласи; 

            6.3. Подкрепа на младежки инициативи и проекти свързани с развитието на 

младежката политика. 

6.4.  Реализация на съвместни проекти и иницативи между младите хора и местната 

власт. 

 6.5.  Участие на младите хора в местното самоуправление при решаване на младежки 

проблеми. 

           6.6.  Готовност за участие  на младите хора в избори – местни и национални. 

           6.7.  Нагласи към дейността на институции, НПО и др. 

 

Приоритет № 7 Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и 

възможности за изява на младите хора в малките населении места. 

            7.1. Достъп до образование в малките населении маста и селските райони; 

  7.2. Подкрепа на местни състави и спортни клубове, развиващи различни форми на 

изкуство и спорт.. 

 7.2.1 Финансово подпомагане на местните състави и спортни клубове. 

 7.2. 2 Подкрепа участието на младежи в конкурси, състезания, олимпиади.. 

 7. 3. Организиране и провеждане на общински празници. 

 7.3.1. Награждаване  на индивидулни и колективни първенци. 

 7.4. Създаване на разнообразни възможности за организиране на свободното време 

на младежите; 

            7.5. Достъп до компютър и интернет; 

  7.6. Проучване интересите на младите хора; 

  7.7. Участие в проекти и програми свързани с културния обмен и  развитие на 

местни инициативи.  

 

Приоритет№ 8  Развитие в междукултурния  и международния диалог 

         8.1. Отношение към различието и толерантност между отделните етноси; 

         8.2. Участие в международни културни инициативи, обмени и срещи; 

         8.3. Отношение към ЕС- чувство на принадлежност; 

         8.4. Участие в проекти;  

 

Приоритет № 9 Повишаване на ролята на младите хора в превенция на престъпността  

 

          9.1. Превенция на рисковото  и девиантно поведение и престъпността, участие в 

образователни кампании и информационни инициативи; 

         9.2. Превантивна кампания за пътна безопасност; 

         9.3. Доверие в институциите и право охранителните органи;  

         9.4.Достъп до информация за кампании, инициативи и програми 
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4. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА за 2016 година 

 

Дейности Организатор/отговорна 

институция 

Източник на 

финансиране 

1 2 3 

Организиране и провеждане на седмица 

на отворените врати – кампания за 

популяризиране на местното 

самоуправление и местната 

администрация по повод 12 октомври – 

Ден на българската община. 

Об  А, Об С, ОИЦ, 

Младежки организации, 

клубове,  

Училища 

 

Разработване на проекти за 

реализиране на младежки дейности- 

2016 г. 

Об А 

Младежки организации, 

клубове,Училища 

ОП, Общ. бюджет 

Участие в тържествени чествания и 

възстановки на връх Шипка – 3.март ; 

Априлското въстание 1.май 

Панагюрище; боевете на връх Шипка 

началото на м. август и 6.септември гр. 

Пловдив 

Об А 

Младежки организации, 

клубове, 

Общ. бюджет 

Участие в организирането и 

провеждането на мероприятия в 

община Калояново по повод 140 

годишнината  от  Априлската епопея 

Об А 

Младежки организации, 

клубове,читалища 

Общ.  Бюджет, 

спонсори 

 Участие в национални и 

международни културни, фолклорни  

фестивали и други изяви. 

Об А, Читалище, 

младежки организации и 

клубове 

 

Общ.  Бюджет, 

спонсори 

Реализиране “Ден на младежите –

таланти”, по повод  карнавални и 

Коледно-Новогодишните празници. 

Об А 

Училища, Читалище 

 

спонсори 

Организиране и провеждане на 

общински етапи на Ученически игри, 

викторина”Да запазим децата на пътя” 

и други регламентирани прояви:-месец 

май 2015 г 

Об А 

Училища 

Спортни клубове 

РПУ 

Общ.  Бюджет, 

спонсори 

Организиране на информационни 

кампании чрез глобални библиотеки в 

с.Калояново, с. Житница и с. 

Дуванлии:-превенция употреба на 

наркотични средства, вредата от 

тютюнопушене и употреба на алкохол 

Читалища, Об А, 

Младежки организации 

 

Превантивни кампании за пътна 

безопасност – 20 ноември – 

Международен ден на жертвите от 

пътно-транспортни произшествия. 

Училища, 

РУП 

Младежки организации 

 

Младежки инициатива, организирани 

по повод:  

- 12 август – Международен ден на 

младежта. 

Об А, Училища, 

Читалища,  

Младежки организации, 

клубове 

спонсори 
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Ден на толерантност отбелязване на 

„Междонародния ден на ромите“ -8 

април 

Об А, Училища, 

Читалища,  

 

Общ.  Бюджет, 

спонсори 

Инициативи, свързани с 22 април – 

Световен ден на Земята – 

почистване и облагородяване на зелени 

площи. 

Об А 

Училища 

Младежки организации, 

клубове 

спонсори,  

Организиране на прояви по различни 

спортове през месеца на спорта . 

Об А, Училища 

Спортни клубове 

спонсори 

Ежегодни Ученически спортни игри :  

5-8 клас- юноши и девойки  

Об А, Училища 

 

 

Отбелязване на 1 юни – Международен 

ден  на детето. 

Об А 

Училища  

 

Разработване и реализиране на проект 

„Обичам природата и аз участвам” по 

програма чиста околна среда с 

участието на младежи доброволци 

Об А 

 

ОП „Чиста околна 

среда”, общ. 

бюджет 

Участие в инициативи по програмите  

„Учене през целия живот”, „Нов шанс 

за успех”,”Подобряване качеството на 

образование в средищните училища, 

чрез въвеждане на целодневна 

организация на учебния процес”, 

„Мярка без свободен час” 

Об А 

Училища 

МОМН 

Организиране на превоза на ученици  Об А 

Училища 

 

Отбелязване на 1 декември - Ден за 

съпричастност 

към засегнатите от ХИВ/СПИН 

Читалища, Училища 

Младежки организации, 

клубове, ОЗД 

 

Целенасочени мерки за социално 

включване на младите хора в риск на 

възраст от 18 до 29 г. 

Об А ,АСП 

Младежки организации 

ОП,Об Б, 

спонсори 

Превантивна работа с младежи 

правонарушители. 

МКБППМН,ИДПС 

Училища, отдел”ЗД”  

Общ. бюджет 

Кандидатстване по програмите  „Старт 

в кариерата”. 

Об А ОП „РЧР”, 

Информационни кампании за 

популяризиране на програми за 

младежка заетост. 

Д”БТ”, Об А ОИЦ 

Кампании за преодоляване на рисково 

и девиантно поведение и други 

негативните тенденции сред младите 

хора 

ИДПС,Училища, 

Младежки организации, 

клубове 

МКБППМН, отдел „ЗД” 

 

Развитие и популязиране на 

младежкото доброволчество. 

 

Об А, младежки 

организации 

 

Подръжка на компютри и предоставяне 

на безплатен интернет достъп във 

всички населении места 

Об А Общ. бюджет, 

спонсори 
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  5. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ 

 

Основните принципи за постигане на целите са: 

-  реализирането на  дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни 

субекти; 

- постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с 

общинската и държавната политика за младежта; 

     - при работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти; 

     - организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата 

нормативна уредба. 

Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, 

средства от проекти и дарения. 

 

 6. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

 

В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, проучвания, анкетни 

допитвания. 

Оценката на изпълнението на плана  ще се извършва на база следните показатели: 

- съответствие на целите  с потребностите на младите хора; 

- ресурси за реализирането му; 

- степен на постигане на целите; 

- въздействие върху целевата група; 

- устойчивост на ефекта върху целевата група. 

 

Плана е отворен за актуализация през целия период на действие. 

  

 7. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 

ПЛАНА 

 

 Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на 

Община Калояново 

 Реализирането на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението на 

плануваните дейности,  през съответния годишен период. 

 Общинският план за младежта е приет с Решение № 22 от Протокол №  5/28.01.2016 

г. на Общински съвет – Калояново. 

 

 

 

Изготвил: 

В. Бонов 


