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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. 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
01.02.2019 год.
Таблица 1
Настоящ адрес – общо
населено място

с. Бегово
с. Главатар
с. Горна Махала

549
180
303

мъже

287
77
145

жени

Под
7 г.

262
103
158

38
8
10
3

От
7-13
г.

41
8
8

От
14-17
г.

25
10
4

От
1859 г.
жени

От
18-62
г.
мъже

Над
60 г.

Над 63
г.

жени

мъже

168
55
52

228
54
85

94
48
106

59
23
60

с. Долна Махала
с. Дуванлии
с. Дълго Поле
с. Житница
с. Иван Вазово
с. Калояново
с. Отец Паисиево
с. Песнопой
с. Ръжево
с. Ръжево Конаре
с. Сухозем
с. Черноземен
Общо

331
487
1686
1378
272
2035
220
489
275
1293
196
420
10114

158
236
832
712
146
782
115
271
123
638
104
238
4864

173
251
854
666
126
1253
105
218
152
655
92
182
5250

23
30
125
88
13
180
3
7
11
43
3
21
603

35
28
127
80
15
154
7
17
12
55
6
8
601

24
25
87
58
7
113
6
7
8
47
7
4
432

78
154
480
412
55
778
25
90
62
287
36
80
2812

98
165
578
498
90
480
57
156
65
384
60
154
3152

95
97
374
254
71
475
80
128
90
368
56
102
2438

Налице е тенденция на намаляване на населението в община Калояново поради
отрицателен естествен и механичен прираст. Населението на община Калояново
застарява. Процесът на застаряване ще продължава да има негативно отражение върху
сегашното и бъдещото състояние на естественото възпроизводство. В тази насока
община Калояново не се различава от общите тенденции в демографското развитие на
България.
2.2. Човешки ресурси и икономика
В работоспособна възраст в община Калояново са общо: - 5964 лица от тях:
Община
Калояново
мъже
жени
Общо 2019 г

Лица в
работоспособна
възраст
2812
3152
5964

Безработни
лица
104
146
250

Нивото на безработица в общината е 6, 01 % от икономическо активното
население към 31.12.2019 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 пониска степен на образование неконкурентноспособни на пазара на труда. Това
принуждава част от тях да започнат работа в сферата на производството, търговията,
обслужването и сезонно в селското стопанство.
 безработни младежи на възраст 18–29 години, регистрирани в БТ- общо 52
 Самонаемане и предприемачество – 6 %
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60
71
254
214
56
302
58
115
58
254
44
84
1712

Младежка безработица към 31.12.2019 г от БТ – Марица, клон Калояново по възраст и
образование
Таблица 3.
Възраст
18-24 г.

25-29 г.

образование
Начално/основно
средно
висше
общо
Начално/основно
средно
висше
общо

Брой 2018
11
13
2
26
7
12
2
21

Брой 2019
13
10
2
25
20
4
3
27

Наблюдава се леко намаление на безработните спрямо данните за 2018 г. в границите
18-24 години и увеличение в границите 25-29 години. Причините за сравнително
високата безработица са свързани с ниското образование и липсата на професия,
специалност и квалификация сред преобладаващата част от безработните младежи.
Друга важна причина е липсата на трудови навици и опит.
Поради отсъствие на инвестиции и несъответствието на квалификацията на
безработните лица с изискванията на работодателите се задълбочава дисбалансът
между търсенето и предлагането на работна ръка.
С цел активност на младите хора на трудовия пазар, както и откликване на нуждите на
бизнеса, периодично се осъществяват срещи с големи работодатели от района и Тракия
икономическа зона. Редовно се провеждат заседания на съвета за сътрудничество към
областна управа в гр. Пловдив, където се разглеждат възможности за подобряване на
условията и кандидатстване по различни програми и проекти.
2.3. Достъп до образование
На територията на община Калояново функционират 4 основни училища, едно
обединено училище и 8 детски градини, от които 2 яслени. 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 училищата. Училищата в общината активно се включват във проекти и програми на
МОН.
2.4. Развитие на младите хора в малките населени места
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, употребата на вредни за здравето вещества от
подрастващите, здравна култура и правата на детето. Осъществяват се различни
спортни и културно-масови прояви, които помагат на младежите да обогатяват и
развиват уменията си. През 2019 година беше открит офис на „Комплекс за социални
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услуги за деца и семейства“ към община Пловдив, където млади хора могат да потърсят
помощ или да получат подкрепа.
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 ФК „Дълго Поле“.
Спортните бази са общинска собственост.
3. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ
ОБЩИНСКАТА
ПОЛИТИКА
ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ

ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
МЛАДЕЖТА
И
МЕРКИ

НА
ЗА

Приоритет № 1 Насърчаване на икономическа активност и кариерно развитие на
младите хора
Постигането на целите е в пряка връзка със задоволяване на потребностите на младите
хора. Те са обособени в следните направления:
1.1 Достъп до образование;
1.2 Заетост на младите хора;
1.3. Доходи;
1.4. Жизнен стандарт ;
1.5. Трудова мобилност;
1.6. Трудови права;
1.7. Нагласи към предприемачество;
1.8. Достъп до финансиране
1.9. Достъп до обучения и квалификация и преквалификация;
1.10. 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;
2.2. Достъп до специализирани консултации;
2.3. Достъп до други специализирани услуги.
Приоритет № 3 Насърчаване на здравословен начин на живот.
3.1. Осигуряване на висок здравословен статус;
3.2. Достъп до здравеопазване.
3.3. Превенция употребата на психотропни вещества, цигари, алкохол;
3.4. Физическа активност и спортни занимания;.
3.5. Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов
спорт
3.6. Достъп до информация за превенция на рискови практики и здравословен
начин на живот.
3.7. Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето,
физическата активност и здравословния начин на живот;
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Приоритет № 4 Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
4.1. Достъп до социални услуги в населеното място;
4.2. Достъп до специализирани услуги за социална и професионална интеграция
– информираност относно политиките за социално включване;
Приоритет № 5 Развитие на младежкото доброволчество
5.1. Постигане на положително отношение и нагласи към доброволчеството;
5.2. Участие в доброволчески дейности;
5.3. Достъп до информация за възможностите на доброволчеството;
5.4. Информираност на работодателите за възможностите за признаване на
неформалното образование (придобито от доброволчество).

Приоритет № 6 Повишаване на гражданската активност на младите хора
6.1. Свободно време – интереси и нагласи;
6.2. Готовност за участие в избори – национални и местни;
6.3. Ангажираност на младите в обществено-политическия живот – членство в
неправителствени, политически и други граждански организации;
6.4. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на
взимане на решения;
6.5. Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие;
6.6. Гражданско образование и обучение – проблеми;
6.7. Нагласи към дейността на институции, НПО и др.
Приоритет № 7 Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райони.
7.1. Достъп до образование в малките населени места и селските райони;
7.2. Достъп до обучение в малките населени места и селските райони;
7.3. Достъп до информация в малките населени места и селските райони;
7.4. Възможности за професионална и личностна реализация;
7.5. Достъп до услуги в малките населени места и селските райони;
7.6. Достъп до компютър;
7.7. Достъп до интернет;
7.8. Участие в управлението и взимането на решения на местно ниво;
7.9. Възможности за прекарване на свободното време;
7.10. Участие в младежки организации, младежки съвети и местни инициативи.
Приоритет № 8 Развитие на междукултурния и международния диалог
8.1. Отношение към различието (толерантност);
8.2. Отношение към ЕС- чувство на принадлежност;
8.3. Връзки с други общности – пътувания в страни от ЕС, други страни;
8.4. Емиграционни нагласи;
8.5. Участие в международни инициативи, обмени, среши и други прояви;
8.6. Достъп до информация за възможности за участие в международни
инициативи, срещи и други прояви;
8.7. Участие в проекти по международни програми.
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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. Доверие в институциите и право охранителните органи;
9.3. Участие в образователни кампании, информационни инициативи и кампании
за превенция;
9.4. Достъп до информация за кампании, инициативи и програми;
4. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА
ЗА 2018 ГОДИНА
Дейности

Организатор/отговорна
институция
2
Об А, Об С, ОИЦ,
Младежки организации,
клубове,
Училища

1
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.
Разработване
на
проекти
за
Об А
реализиране на младежки дейности- Младежки организации,
2020 г.
клубове,Училища
Участие в тържествени чествания и
Об А
възстановки на връх Шипка – 3-ти Младежки организаци и
март, Априлското въстание, боевете на
клубове
връх Шипка, и 6-ти септември гр.
Пловдив
Участие
в
национални
и
Об А, Читалище,
международни културни, фолклорни младежки организации и
фестивали и други изяви.
клубове
Реализиране “Ден на младежките
таланти”, по повод карнавални и
Коледно-Новогодишните празници.
Организиране и провеждане на
общински етапи на Ученически игри,
викторини и други прояви

ОП, Общ. бюджет
Общ. бюджет

Общ. Бюджет,
спонсори

Об А
Училища, Читалище

спонсори

Об А
Училища
Спортни клубове
РПУ
Читалища, Об А и
Младежки организации

Общ. Бюджет и
спонсори

Организиране на информационни
кампании чрез глобални библиотеки в
с. Калояново, с. Житница и с. Дуванлии
за превенция употреба на наркотични
средства, вредата от тютюнопушене и
употреба на алкохол
Ден на толерантност отбелязване на
Об А, Училища и
„Международния ден на ромите“ –
Читалища,
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Източник на
финансиране
3
Общ. бюджет

Общ. бюджет

Общ. Бюджет и
спонсори

8-ми април
Инициативи, свързани с 22 април –
Об А,
Световен ден на Земята –
Училища,
почистване и облагородяване на зелени Младежки организации
площи.
и клубове
Отбелязване на 1 юни – Международен
Об А
ден на детето.
Училища
Младежки инициативи, организирани
Об А, Училища,
по повод 12-ти август –
Читалища и Младежки
Международен ден на младежта.
организации и клубове
Превантивни кампании за пътна
Училища,
безопасност – 19 ноември –
РУП
Международен ден на жертвите от
Младежки организации
пътно-транспортни произшествия.
Организиране на прояви по различни
Об А, Училища
спортове през месеца на спорта
Спортни клубове
Ежегодни Ученически спортни игри :
Училища
5-7 клас- юноши и девойки
Разработване и реализиране на проект
Об А, Училища
„Обичам природата и аз участвам” по
програма чиста околна среда с
участието на младежи доброволци
Участие в инициативи по програмите
Об А
„Учене през целия живот”, „Нов шанс
Училища
за успех”,”Подобряване качеството на
образование в средищните училища,
чрез въвеждане на целодневна
организация на учебния процес”
Отбелязване на 1 декември - Ден за
Читалища, Училища
съпричастност
Младежки организации,
към засегнатите от ХИВ/СПИН
клубове, отдел „ЗД”
Целенасочени мерки за социално
Об А ,АСП
включване на младите хора в риск на
Младежки организации
възраст от 18 до 29 г.
Превантивна работа с младежи
МКБППМН,ИДПС
правонарушители.
Училища, отдел”ЗД”
Кандидатстване по програмите „Старт
Об А
в кариерата”.
Информационни кампании за
Д”БТ”, Об А
популяризиране на програми за
младежка заетост.
Кампании за преодоляване на рисково
ИДПС,Училища,
и девиантно поведение и други
Младежки организации,
негативните тенденции сред младите
клубове
хора
МКБППМН, отдел „ЗД”
Развитие
и
популязиране
на
Об А, младежки
младежкото доброволчество.
организации
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спонсори

Общ. Бюджет,
спонсори
Спонсори
Бюджет, спонсори

спонсори
спонсори
ОП „Чиста околна
среда”, общ.
бюджет
МОН

Бюджет, спонсори
ОП,Об Б,
спонсори
Общ. бюджет
ОП „РЧР”,
ОИЦ
Бюджет, спонсори

Бюджет, спонсори

Подръжка на компютри и предоставяне
на безплатен интернет достъп във
всички населении места

Об А

Общ. бюджет,
спонсори

5. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ
Основните принципи за постигане на целите са:
- полагане на съвместни усилия на всички отговорни институции;
- 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 № 47 от Протокол № 7 от
26.03.2020 г. на Общински съвет – Калояново.
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