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Настоящият Общински план за младежта е разработен на основание чл.15 и 

чл.16 от Закона за младежта и в съответствие с приоритетите на Националната 

стратегия за младежта (2012 - 2020), която определя визията на правителството по 

отношение на политиката за младите хора в страната. 

Общинският план е документ за планиране на младежката политика на местно 

ниво. Той разглежда и анализира интересите, нагласите, нуждите и социалния 

статус, демографската ситуация, условията за образование, неформално учене, 

професионално, социално и личностно развитие на младите хора и тяхното участие 

в обществения и икономически живот. 

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. 

 

 

2. Анализ на предизвикателствата пред младежта в Община Елхово 

 

          Основна характеристика на младежката общност е нейната динамична 

промяна. Като най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към 

независимост и самореализация. Голяма част от тях си поставят високи цели и 

търсят възможности за постигането им. 

              Възможностите за професионално развитие, достъп до качествено образование 

и участие в местното самоуправление са само част от приоритетите, които си 

поставят държавата и общините, за да подкрепят личностното развитие и успешната 

реализация на младежите. 

 

          Демографски процеси 

 

Демографските процеси, протичащи през последните години, оформят 

предизвикателствата в община Елхово. Структурата на населението оказва влияние 

на развиването на социалната, икономическа, регионална и политическа сфера. 

Общината се характеризира с ниска раждаемост, висока смъртност и миграция 

извън територията. 

По данни от НСИ  населението на община Елхово през годините намалява: 

2013 г. – 15 523,  2014 г. – 15 293, 2015 – 14 956, 2016 – 14 724, 2017 – 14 384, 2018 – 

14 234.  

Неблагоприятни са данните по показателите  естествен прираст : 2013 г. – 

минус 205, 2014 г. – минус 151, 2015 – минус 189, 2016 – минус 138, 2017 – минус 

200, 2018 – минус 146. 

По данни от ГРАО – Елхово към 15.11.2019 г. населението на община Елхово 

за 2019г. е 15 964 души, а за града възлиза на 11 029 души. 

Процесът на остаряване на населението се проявява както в града, така и в 

селата. Това е основна причина за намаляване обхвата на целевата група на 

настоящия план. По данни от НСИ лицата на възраст между 15 и 29 г.  

представляват 13,2 % от населението на общината за 2017 г. и 12,8% за 2018г. 

(фиг.2) 
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Година  2017  2018 

  15 – 19 20 – 24   25 – 29            15 – 19 20 – 24   25 – 29      

Елхово Общо  618 588 691  642 528 651 

В градa  395 381 456  416 337 439 

В селата  223 207 235  226 191 212 

    Фигура 1. Население на възраст между 15 и 29 години в община Елхово за 2017 и 2018 година 

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1537  

 

 

 

2.1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора 

Образователната политика на Община Елхово акцентира върху изграждането 

и поддържането на всеобхватно, достъпно и качествено образование. Структурата 

на училищната мрежа на територията на общината включва четири основни 

училища, една профилирана гимназия, две професионални гимназии, един център за 

специална образователна подкрепа, две детски градини, обособени в три бази и 

четири филиала към тях, един Център за подкрепа за личностно развитие - 

общински детски комплекс. Значителна част от учебните заведения са 

концентрирани в град Елхово. 

 Разкритите паралелки в професионалните гимназии и профилираната 

гимназия предлагат обучение съобразено с нуждите на пазара на труда на общината 

и региона. В ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара” се осъществява прием по специалност 

„Земеделец“, професия „Фермер“. Учениците придобиват квалификация водач на 

МПС – категория А, В, С, Ткт, Твк, Твк-3. В ПГ „Стефан Караджа“ се приемат в 

специалностите „Малък и среден бизнес“, „Екскурзоводско обслужване“, 

„Електрически машини и апарати“, и „Машини и съоръжения за заваряване“. В ПГ 

„Св. Климент Охридски“ се осъществява обучение след седми клас в профилирани 

паралелки по математика и икономическо развитие. 

Изпълнени са мерки и дейности за повишаване на енергийната ефективност на 

всички общински училища на територията на град Елхово. На средните училища са 

предоставени училищни автобуси за обезпечаване транспорта на 379 ученици, 

подлежащи на задължително обучение от съседните населени места на територията, 

на които няма училище. Средствата за пътуване на учениците за междуселищен 

транспорт по установените транспортни схеми са обезпечени от държавния бюджет.  

През учебната 2019/2020 г. в училищата на територията на Община  Елхово са 

започнали обучение 1489 ученика, от тях 1216 посещават общински училища, а 

останалите 273 - държавно училище. Записани са 41лица в самостоятелна форма на 

обучение, като 29 са възпитаници на ОУ в село Бояново, а 12 на ПГ по механизация 

на селското стопанство "Ернесто Че Гевара". През 2019г. напуснали системата на 

образованието няма. Създадена е организация за целодневно обучение, в която през 

учебната 2019/2020 година са записани  557 деца,  с 71 по-малко от предходната 

година, когато са били 628. Учениците, включени в целодневна организация на 

учебния ден, получават топъл обяд. На децата от подготвителната група и на  

https://infostat.nsi.bg/infostat/pages/reports/result.jsf?x_2=1537
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учениците от първи до четвърти клас са осигурени  безплатни закуски, а два пъти в 

седмицата – мляко и плод по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ към 

ДФ”Земеделие”. 

 Професионална гимназия „Стефан Караджа“ предлага вечерна форма на 

обучение на 51 ученика.  

За задоволяване интересите и потребностите на децата и учениците на 

територията на общината функционира Център за подкрепа на личностно развитие – 

Общински детски комплекс, който се посещава от 310 деца и ученици, от тях 30 

младежи до 19 годишна възраст. 

Училищата на територията на общината получават нови възможности за 

повишаване качеството и средата на обучение в следствие реализацията на проекти 

по национални програми и проекти на МОН.  

През 2019 година ПГ „Стефан Караджа“ стартира проект BG05M2ОP001-2.011 

„Подкрепа за успех”, финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за 

интелигентен растеж”. Целта на проекта е създаване на условия за повишаване 

потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на 

средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, 

умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в 

училище. Сформирани са пет групи за допълнително обучение – по БЕЛ, 

Математика, Биология и здравно образование и Химия и опазване на околната 

среда. От 8 до 12 клас са обхванати 30 ученици по проекта. 

  За учебната 2019/2020 година ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово предлага пет 

групи по „Занимания по интереси“ финансирани от бюджета на училището: Футбол, 

Религии, Дигитални компетентности, Млад майстор за ремонти в бита и 

Дегитализирана история. 

  ПГ „Стефан Караджа“ гр. Елхово през 2019 година работи по следните 

Национални програми на МОН: 

 Национална програма Информационни и комуникационни технологии 

/интерактивен дисплей/; 

 Национална програма Информационни и комуникационни технологии 

/средства за електронен дневник/; 

 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна 

среда“, модул „Подобряване условията за експериментална работа по 

природните науки“ – закупени материали по Биология и здравно 

образование, Химия и опазване на околната среда, Физика и 

астрономия. 

През учебната 2018/2019г. и 2019/2020 г. в ПГ по МСС „Ернесто Че Гевара“  с. 

Бояново се реализираха следните национални програми и проекти на МОН: 

 Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех” по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж“. Целта на проекта е подпомагане равния 

достъп до качествено образование чрез дейности за преодоляване на 

затруднения в обучението и пропуски при усвояване на учебното съдържание. 

В проекта са участвали 24 ученици в І гимназиален етап чрез допълнително 

обучение по БЕЛ, Математика и Предприемачество и 11 ученици в ІІ 



6 

 

гимназиален етап за преодоляване на пропуски с цел успешно полагане на 

ДЗИ по БЕЛ; 

 НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, „Модул за 

подобряване условията за експериментална работа по природни науки“; 

 НП „Изграждане на безжични Wi-Fi мрежи в системата на Предучилищното и 

училищното образование“. 

Училищните ръководства  и педагогическите специалисти  в общината 

прилагат ефективни подходи при работата си с младите хора: 

o създаване на много добри условия за провеждане на образователно-

възпитателния процес,  чрез подобряване на материалната база; 

o използване на интерактивни методи в образователно-възпитателния 

процес и на информационните технологии с цел изграждане на 

положителна мотивация към училището;  

o включване на младежите в живота на училището, в т.ч. и при вземане на 

решения, отнасящи се до тях; 

o беседи в часа на класа за образованието, като предпоставка за успешната 

реализация в живота; 

o използване базата на училището от учениците – компютърни кабинети, 

спортни площадки и др. 

 

Младежка заетост 

 

Достъпът до образование и квалификация на младежите благоприятства 

осигуряването на заетост и кариерното развитие. През изминалата година в 

общинска администрация и дейностите към нея работят 8 лица от целевата група на 

настоящия план, при обща численост от 137 служители и работници.   

Неуспелите да се включат в пазара на труда разполагат с улеснен достъп до 

информация. В Дирекция  „Бюро по труда“ – Елхово в групата „Безработни 

младежи до 29 години“ са регистрирани 120 лица средномесечно за 2019 година. На 

всички младежи са изготвени Индивидуални планове за действие и са запознати с 

Национален план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта. Делът на 

безработните младежи в общия брой безработни в общината е 13,3%. Сравнени с 

показателите през предходната година, техният относителен дял бележи намаляване 

с 0,6 на сто. Новорегистрираните  младежи за  годината са 223, като 96 от тях са на 

възраст до 24 години.  

В професионален аспект 58,1 на сто от регистрираните младежи са без 

специалност. По този показател, сравнен с миналата година, се бележи намаляване с   

2,1 пункта. Младежите с основно и по-ниско образование са 46,3 на сто, което е 

сериозна пречка за реализацията им на пазара на труда. 

 Делът на регистрираните млади хора с престой в Д „БТ“ – Елхово над 1 

година нараства на 23,7 на сто през 2019, при 20,1на сто за 2018 година. Значителна 

част от младите хора трудно намират работа поради липса на професионална 

подготовка,  в неблагоприятна ситуация са и заради невъзможността да натрупат 

трудов стаж. 
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В Дирекция „Бюро по труда” Елхово през 2019г. са постигнати резултати по  

следните програми, мерки и схеми: 

 Програма „Старт на кариерата“ – работили 4 младежа  

 Регионална програма – включени в заетост са 7 безработни лица, едно  от тях 

попада в целевата група 

 Проект „Нова възможност за младежка работа“ – включени в стажуване и в 

обучение на работното място 39 лица до 29 години 

 Насърчителни мерки съгласно Закона за насърчаване на заетостта (ЗНЗ) – 

включени са 25 нови лица, като 6 от тях  са  безработни младежи до 29 години  

включени в заетост и чиракуване. 

 Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ – през 2019г. са 

включени в заетост 77 безработни лица, 40 от тях са млади хора  

 Проект BG05M9OP001-1.028 „Работа“ – включен в заетост 1 младеж  

 Проект „Ваучери за заети лица“ – включен в обучение 9 лица от целевата 

група 

 Проект BG05M9OP001-1.017 „Готови за работа“ – постигнат резултат сред 85 

младежи 

 

2.2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

 

 Всички младежи,  регистрирани в Дирекция “Бюро по труда” (ДБТ)  имат 

достъп до посреднически услуги и информация чрез контактите с трудовите 

посредници  и възможностите за самоинформиране. Предоставя им се актуална и 

достъпна информация за обявени свободни работни места, активни програми и 

мерки за запазване и насърчаване на заетостта, възможности за обучение и заетост 

по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,  възможности за 

обучение на възрастни. На всички новорегистрирани младежи са изготвени 

Индивидуални планове за действие и са запознати с Национален план за изпълнение 

на Европейската гаранция за младежта. 

Дирекция „Бюро по труда” Елхово реализира услугата Ателие за търсене на 

работа, като през 2019 година в тази услуга са включени 55 младежи. Асистентът от 

ДБТ – Елхово на мрежата EURES е консултирал индивидуално 34 младежи и е 

провел групови консултации с 20 младежи. 

Услугата „Мобилно бюро по труда“ се предлага от ДБТ и представлява 

създаване на мобилни екипи, които посещават и обслужват по-малките населени 

места и районите с висока концентрация на уязвими групи, като предоставят пълен 

набор от услуги – осигуряване на заетост, информиране, мотивиране към 

регистрация и обучение. През 2019 г. мобилния екип е предоставил услуги на 5 

младежи. 

 На територията на общината Центъра за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс и читалищата са институциите, създаващи 

благоприятни условия за оползотворяване на свободното време на младите хора  и 

ангажиране посредством интересите. Форми, в  които има участие на представители 

от целевата група на плана са: 
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o Центъра за подкрепа за личностно развитие - Общински детски 

комплекс -  клуб „Журналистика“, клуб по лека атлетика,  ДЮТС 

„Яница“ и др. 

o Читалище „Развитие“ град Елхово -  танцова формация „Цветница“,  

детски танцов състав „Младо тракийче“, детска театрална школа 

„Малкият принц”,    Балетна школа - три възрастови групи, детски 

танцов състав „Пумпалчета“, клуб „Млад библиотекар“, формация 

художествено слово, вокална група, коледарски групи и др. 

           Можем да направим извода, че с всяка изминала година нараства броят на 

младежите, които се включват в различни инициативи и мероприятия. 

 

Ползването на интернет е едно от най-честите занимания на младежите в 

свободното им  време. Интернет е място за комуникация и социални контакти, 

използва се в къщи, в училище, на работното място и в интернет-клубове. Свободен 

достъп до интернет е осигурен на центъра на град Елхово чрез Wi-fi връзка. Всички 

училища в общината разполагат с добре обзаведени компютърни кабинети. С 

компютри разполагат и читалищата. Създадената мрежа по проект „Глобални 

библиотеки“ на територията на общината дават възможност за равноправен достъп 

до информация, интернет и електронни услуги за младите хора.  

 

2.3. Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

Младежите от Община Елхово разполагат с възможност да се включат в  

училищни и извънучилищни форми за спортуване с цел изграждане на здравословен 

начин на живот. Общодостъпните спортни площадки и услуги са подкрепени 

финансово от общинския бюджет, с което се допринася за тяхната устойчивост. 

Здравното обслужване на населението в Община Елхово се осъществява в МБАЛ 

”Св.Иван Рилски” ЕООД – Елхово, извънболничната помощ и здравни кабинети в 

училищата. 

Лечебната дейност на МБАЛ ”Св.Иван Рилски” ЕООД – Елхово се 

осъществява в следните отделения с легла - педиатрия,  нервни болести, физикална 

и рехабилитационна медицина и по вътрешни болести. На разположение са и 

отделенията без легла по диализно лечение и образна диагностика.  Клинико-

диагностичната дейност на болницата е разделена в две звена – клинична и 

микробиологична лаборатория.  

По данни от регистъра на РЗИ - Ямбол, към 01.10.2019 г. регистрираните 

лечебни заведения за извънболнична помощ в Община Елхово  са: 

o Амбулатории за индивидуална практика за първична медицинска помощ 

– седем; 

o Амбулатории за индивидуална практика за специализирана медицинска 

помощ – седем; 

- самостоятелна медико-диагностична лаборатория - една;   

- кардиологичен медицински център – един ; 

o Амбулатории за индивидуална практика за първична помощ по дентална 

медицина на територията на община Елхово – десет. 
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Основния дял от специализирана извънболнична помощ се осъществява от 

„Медицински център №1 - Елхово” ЕООД град Елхово.  

          В детските заведения и училищата  в града са оборудвани  здравни кабинети, в 

които медицинските специалисти извършват превенция на здравето, оказване на 

първа долекарска медицинска помощ, съдействие на личните лекари за провеждане 

на имунизации и задължителни профилактични прегледи, противоепидемичен 

контрол,  работят по Национални програми за промоция на здравето и профилактика 

на болестите, чрез изнасяне на беседи за: първа помощ при различни критични 

ситуации, здравословното хранене, вредата от алкохола и тютюнопушене, 

наркотични вещества, СПИН и венерически болести и др. 

 Насърчаването на младежите за водене на здравословен начин на живот се 

осъществява чрез часовете по физическо възпитание в училищата, чрез 

извънучилищните дейности на Центъра за подкрепа за личностно развитие - 

Общински детски комплекс-Елхово и спортните клубове на територията на община 

Елхово.   

Училищата разполагат с физкултурни салони, които са поддържани и 

функционални. Спортните съоръжения в училищните дворове са подменени и 

съвременни.  

Извънучилищните възможности за спорт на територията на град Елхово са 

благоприятствани от изградена инфраструктура през последните години. В градския 

парк по Програма за трансгранично сътрудничество са изградени спортни 

съоръжения: игрище за тенис на корт, волейболно игрище, футбол на малки врати, 

баскетболно игрище, фитнес уреди на открито и кей за лодки с четири броя лодки. 

Изградени са системи от пешеходни алеи около стадиона и предпарковото 

пространство, с цел привличане  и стимулиране на спортната активност. В  

експлоатация е спортната зала в града, която разполага с фитнес зала, зала за игра на 

тенис на корт и волейбол. Със средства от капиталовата програма в края на  

изминалата година Община Елхово  изгради още един спортен обект - игрище за 

мини футбол. 

В Община Елхово извършват дейност шест спортни клуба:  

 

1. „Общински футболен клуб-Елхово”,  който има - детски представителен 

отбор от 10 до 14 години, подготвителна група от 6 до 10 години;  

2. Футболен клуб „Бояново 2012“ с. Бояново –юноши  мл. и ст. възраст; 

3. Спортен клуб по борба „Стефан Караджа-Елхово“ - сдружението 

осъществява активна спортна дейност в обществена полза в областта на 

свободната борба и участва в турнири и контролни срещи на 

национално ниво;  

4. Спортен клуб „Шахматен клуб“ – в него участват деца, юноши мл.  и ст. 

възраст, също и младежи мъже и жени;  

5. Сдружение Стрелкови клуб „Колхида“  - създаден в началото на 2016г. с 

идеята да популяризира и развива този спорт сред младежите в град 

Елхово; 

6. Сдружение с нестопанска цел „Ученически спортен клуб Елхово – 

2008”.  
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Въз основа на Наредба за реда и условията за финансиране на спортните 

клубове в Община Елхово,  Общински съвет - Елхово ежегодно гласува целева 

финансова субсидия. През 2019 г. разпределената сума е 45 000 лв.   

Сдружение с нестопанска цел „Ученически спортен клуб Елхово – 2008” за 

поредна година предложи на децата и младежите през свободното време на лятната 

ваканция   безплатни летни занимания по народно пеене, приложно изкуство, 

изобразително изкуство, аеробика, народни танци, както и безплатно обучение по 

лека атлетика,  спортни занимателни игри и плувно училище. Финансирането е 

осигурено със субсидия от Община Елхово в размер 5 000 лева.  

Спортна  дейност   се извършва  и  от Центъра за подкрепа за личностно 

развитие - Общински детски комплекс-Елхово. 

 Множество от реализираните спортни мероприятия през годината (общински 

ученически игри, спортни състезания  през месеца на спорта и седмицата на 

празника на града) са насочени към изследваната целева група. Те целят както 

развитието на високото спортно майсторство, така и това на масовия спорт, създават 

благоприятни условия за постоянна възможност за спортуване и водене на 

здравословен начин на живот. 

  

 

2.4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно 

положение 

 

Предлаганите в Община Елхово социални услуги, насочени към социална 

защита, са в съответствие със социалната отговорност на местната власт. Социални 

услуги се предоставят в специализирани институции, в семейна среда или среда 

блика до семейната. 

 На територията на общината се предлагат девет вида социални услуги: 

o Дом за стари хора - с. Чернозем; 

o Защитено жилище за хора с умствена изостаналост; 

o Домашен социален патронаж; 

o Център за социална рехабилитация и интеграция; 

o Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания; 

o Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания; 

o Проект „Осигуряване на топъл обяд в Община Елхово; 

o По проекти и ПМС се предоставят социални услуги в общността от 

„Личен асистент“ и „Домашен помощник“; 

o По проект се предоставя услугата „Приемна грижа“ – утвърдени са 15 

професионални приемни семейства, от които в 12 са настанени 13 деца. 

 

Част от потребителите са лица попадащи във възрастовата група от 15 до 29 

години. Дванадесет потребители от целевата група са настанени в Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, а три в Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания. 

През учебната 2019/2020 година на територията на община Елхово 

интегрирано се обучават деца и младежи със специални образователни потребности. 
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Техният брой в училищата е 19. В помощно училище –интернат „Никола Йонков 

Въпцаров“ се обучават 18 деца със специални образователни потребности. 

Д „Социално подпомагане“ – Елхово е отпуснала  месечни помощи по реда на 

чл. 9 от ППЗСП  за периода 01.01.2019г. - 30.11.2019г. на 176 лица на територията на 

община Елхово. От тях 32 лица и семейства попадат във възрастовата група от 15 до 

29 години. Това са основно младежи от ромски произход, незавършили основно или 

средно образование, родители с деца, които нямат изградени знания и умения за 

трудова реализация на пазара на труда. 

  

2.5. Развитие на младежкото доброволчество 

 

 Доброволчеството предоставя възможности на младите хора да проявяват 

хуманност и грижа за другите. То възпитава и утвърждава общочовешките ценности 

сред подрастващото и младо поколение.  

          По въпросите на доброволчеството на територията на Община Елхово работи 

клуб към Българският червен кръст - Ямбол. Това е организация с утвърден облик, 

обществен авторитет и капацитетни възможности, които я превръщат в подходяща 

алтернатива за обществена изява и социална ангажираност на младите хора. 

В общината нараства броят на младежите, които приемат доброволчеството 

като начин на мислене и поведение. Доказателство за това са доброволчески и 

благотворителни инициативи за набиране на средства за деца и младежи  в нужда. 

Осъществяването на тези инициативи оказва силно влияние върху младежите за 

осмисляне на ценностите в живота.  

Доброволците на БМЧК-Eлхово проведоха информационна кампания във 

връзка с Национална кампания за подкрепа на донорството и трансплантацията под 

мотото „Да! За живот!“ на Министерството на здравеопазването. Раздадоха 

донорски карти и организираха информационни срещи с граждани за разясняване 

целите на кампанията, като насочваха гражданите да инициират разговори с 

близките си хора, относно волята им за даряване на органи след тяхната смърт. 

Доброволците внимателно обясняваха на гражданите, че крайното решение, дали да 

бъдат дарени органите, е на близките, че „Донорската карта“ няма юридическа 

стойност. Информационната кампания „Да! За живот!“ в гр. Елхово, предизвика 

интерес сред гражданите, които се спираха и задаваха своите въпроси, споделяха 

мнение по темата-донорство. 

         Проведено е двудневно обучение на ОС на БЧК –Ямбол на тема „Първа 

помощ“ по проект „Приятели с Хелфи“. Целта на обучението е да се научат децата 

как да помагат на себе си и на приятелите си когато пострадат при инцидент. В 

обучението са участвали двама доброволци от БМЧК – Елхово. Доброволците от гр. 

Елхово стартираха заниманията с деца от детските градини и достигнаха 62 деца от 

ДГ „Невен“. 

          Метално сърце за събиране на капачки за рециклиране е поставено в двора на 

МБАЛ „Св. Иван Рилски“ – гр. Елхово“. Конструкцията е част от благотворителна 

кампания организирана от група млади хора в община Елхово под наслов „ Да 

напълним голямото сърце на Елхово“. Целта на кампанията е събраните средства да 

бъдат предоставяни в полза на дейността на лечебното заведение в града за 
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закупуването на медицинска апаратура и ремонти дейности.  Ученици от ОУ „Свети 

св. Кирил и Методий“- гр.Елхово също се включиха в благотворителна кампания с 

пластмасови капачки. Средствата бяха осигурени да се закупят уреди, които 

показват разположението на вените на пациентите, с който  вземането на кръв става 

много по-лесно и по-приятно. 

          По повод Свети Валентин доброволците от ПГ „Св. Климент Охридски“ гр. 

Елхово, реализираха  Анти-Спин кампания с мото „Бъдете влюбени-безопасно!“. 

Целта на кампанията бе да се повиши информираността на младежите и здравната 

култура по въпроси, свързани с предпазване от  инфектиране с ХИВ вируса. Месец 

февруари бяха проведени презентации на тема ХИВ/СПИН в училищата. 

  

        В символ на съпричастността и човеколюбието се превърна включването на ПГ 

Св. Климент Охридски“ в благотворителната кампания под надслов „Да подадем 

ръка на Роси, за да живее“, за даряване с парични средства на съгражданката ни, 

която се нуждае от спешна операция. Възпитаниците на Гимназията се 

мобилизираха и подадоха ръка на Росица и то не само с парите си, а и със 

сърдечните си пожелания, тя да оздравее и да се радва на живота, на своите близки и 

приятели. 

         По инициатива на Ученическия парламент ученици от всички класове на ПГ 

„Св. Климент Охридски“ и тази година организираха коледен базар. Събраните 

средства са поредната подкрепа на гимназистите за нуждаещата се от лечение в 

чужбина наша съгражданка.         

Участието на младежите в неправителствени организации е от особено 

значение, тъй като там те се учат на важни за тяхното бъдеще практически умения, 

трупат знания и опит, които не могат да придобият единствено във формален модел 

на образователната система. Активното включване в различни инициативи дава 

възможност на младите да поемат отговорности за тяхното местно общество, да се 

грижат един за друг, както и да предприемат действия, когато имат становище по 

даден проблем. 

 

2.6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 

  

 Стимулирането на гражданската активност сред подрастващите е начин за 

преодоляване на социалната им пасивност. В това отношение е особено важно да се 

насърчава диалогът между местната власт и младежките организации и да се 

развиват различни форми за участие на младите хора в процеса на вземане на 

решения на местно, регионално и европейско ниво.  

         Характерно за територията на общината е младите хора да проявяват активност 

при провеждане на избори. Членуващите в младежките организации на 

парламентарно представените партии на територията на общината се включват  

пряко, чрез организирането на множество инициативи и прояви, с които  

приобщават голяма част от младите хора и  спомагат за по-голямата избирателна 

активност сред младежта. 

         На територията на общината няма регистрирана  младежка неправителствена 

организация. 
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         Основен социален начин за общуване сред младежите се запазват 

неформалните среди за общуване. Освен събиранията с приятели, интернет форуми 

и чатове, интерес представляват и спортните мероприятия, клубове и школи. 

Културният календар на Община Елхово предлага разнообразни прояви, насочени 

към тази целева група, за да се даде възможност на младите хора от една страна да 

изявят своя талант, а от друга – да задоволят своите духовни потребности. 

Много младежи с готовност се включват в инициативи, свързани с опазване на 

околната среда – засаждане на дръвчета по случай Деня на Земята, в подкрепа на 

идеята „Засади дърво – помогни за баланса в природата“,  в акцията за почистване 

на терени в рамките на Националната кампания „Да изчистим България за един 

ден“; в кампании на теми „Толерантни към различните“, „Ден срещу тормоза“ и др. 

 

 

2.7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

 

В малките населени места са създадени условия за социално и културно 

развитие на младите хора. Осигурен е достъп до образование на лицата от целевата 

група. В селата  Бояново и  Гранитово функционират две основни училища и една 

професионална гимназия.  За останалите малки населени места е осигурен превоз на 

учениците.  

На територията на община Елхово извършват дейност 11 народни читалища. 

За населението в малките населени места те са средища на култура, образование и 

развлечение. Те са организирани в различни групи  по интереси, които  създават 

възможности за осъществяване на социални контакти. По-голяма част от 

читалищата в малките населени места осъществяват дейност с приоритет развиване 

на любителска творческа дейност с включени участници от целевата група на плана: 

коледарски групи (Изгрев, Гранитово, Лесово, Маломирово, Бояново, М.Манастир, 

Мелница), лазарски групи (Гранитово, Бояново), певческа група (с. Раздел) и 

кукерска група (с. Бояново, с. Гранитово, с. Маломирово).  

Младежта на територията на община Елхово проявява интереси в различни 

сфери от културния и социален живот. Подкрепа и информация за възможностите за 

реализация се получава и от учителския колектив. Ученичка от ПГ „Св. Климент 

Охридски, се включи и спечели първа награда за юноши от 14 до 18 годишна 

възраст в поредното издание на конкурса за детска и младежка фотография „Стоян 

Киров“, организиран от Сдружение Ямболска фотографска общност.  Представяне 

на ученици  от елховската гимназия, осми и  единадесети клас в  Националният 

пролетен турнир по информационни технологии – Велико Търново 2019, който се 

организира за осма година от Великотърновския университет.  Осмокласник получи 

специалната награда на журито „Най-млад перспективен програмист“. С награда от 

младежки ораторски форум на тема „Да живея в България“ е ученичка от 

единадесети клас на ПГ „Стефан Караджа“ Елхово. Форумът се провежда с 

подкрепата на Областна администрация – гр. Ямбол.  

 

 

2.8. Развитие на междукултурния и международния диалог 
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 Община Елхово има приет План за действие за периода 2015 – 2020 година  в 

изпълнение на Областна стратегия за интегриране на ромите в област Ямбол (2012 – 

2020). Планът е насочен към подобряване на стандарта и качеството на живот на 

уязвимите групи,  преодоляване на изолацията им, активизиране на гражданското 

общество за прояви на толерантност, съпричастност и активно социално поведение.  

 В училищата на територията на общината са създадени условия за приемане 

на различията и утвърждаване на толерантността сред младежката общност, чрез 

множество инициативи, посветени на Международния ден на толерантността,  

Международния ден за борба с тормоза „Ден на розовата фланелка“, Международен 

ден на борбата със ХИВ/СПИН и др. Професионална гимназия „Стефан Караджа“ 

гр. Елхово изпълнява Проект „Различни и единни“, финансиран от Център за 

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства.  Целта 

на проекта е пълноценна социализация на учениците от етнически малцинства в 

гимназиален етап чрез реализиране на различни форми за работа и гарантиране на 

правото на равен достъп до качествено образование. 

2.9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността 

  

         В превенцията за правонарушенията основна роля играе Местната комисия за 

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН) и 

създадения към нея като помощен орган – Кабинет за социална превенция и 

консултиране. Комисията работи в тясно сътрудничество с институциите, имащи 

отношение към социалната закрила на малолетните и непълнолетните на 

територията на общината  –  Дирекция “Социално подпомагане”, Отдел “Закрила на 

детето”, инспектор ДПС към РУ „Полиция” – Елхово, училищните комисии за 

превенция на асоциалното поведение на учениците, директорите на училищата, 

ЦСРИ „Св. Марина”– гр. Елхово, администрацията на общината. 

          

          През 2019 година в Районно управление – Елхово са регистрирани 

правонарушения с участието на млади хора. На територията на община Елхово са 

разкрити 17 противоправни деяния, извършени от 15 лица на възраст до 18 години. 

Най-голям дял в детската престъпност заемат посегателствата срещу собствеността 

– около 90 % от деянията. През периода са регистрирани и 16 пътно-транспортни 

произшествия с участието на 17 младежи.  

         Секретарят на МКБППМН е участвал в посещения на 31 бр. семейства на деца  

подлежащи на предучилищно и училищно образование. 

         За разлика от общата тенденция за страната през последните години за 

увеличаване броя на младежите с рисково поведение и отклонение от моралните и 

правните норми, през последните години в Община Елхово броят им  е намалял (за 

2018г.- 28 противоправни деяния , извършени от 17 малолетни и непълнолетни лица, 

за 2019г. - 17 противоправни деяния, извършени от 15 малолетни и непълнолетни 

лица). Въпреки благоприятната тенденция  все още са налице много от факторите, 

водещи до противоправно поведение на младежите: занижен жизнен статус на част 

от семействата, конфликтна или криминогенна семейна среда, социално-
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икономически фактори, негативно влияние на приятелската среда, либерално 

отношение към отсъствията от училище и др.  

 Провеждат се кампании, беседи, консултации, превантивна работа, насочени 

към определени групи, които се считат за рискови. Дейностите се  осъществяват  от 

РУП – Елхово,  МКБППМН и доброволното участие на млади хора. 

          За учебната 2018/2019 г. училищата активно се включиха в областния кръг на 

Национална викторина по безопасност на движението „Да запазим децата на пътя“, 

съвместно с МКБППМН гр. Елхово е организирана изложба под наслов „Не на 

насилието“. Проведена е образователна кампания „С книги при нашите приятели“ 

посещение в ЦНСТ на учениците от ОУ „Паисий Хилендарски“ с послание „Живота 

е по-хубав с повече добри дела“ . 

 През 2019 година Районно управление – Елхово работи по една местна 

кампания и две национални програми за овладяване на престъпността сред 

учениците и младежите. Тяхната основна цел е намаляване на правонарушенията, 

извършвани от подрастващите, изграждане на гражданска позиция, утвърждаване на 

доверието към законите и полицията, създаване на навици за безопасно поведение.  

Дейностите се реализират през учебната 2018/2019 г. и 2019/2020 г.  

Инициативата за провеждане на кампанията „Спри агресията! Ти избираш!“ е 

на ОД на МВР – Ямбол. На територията на община Елхово организацията се 

ръководи от регионалния говорител на ОД МВР – Ямбол и инспектора от Детска 

педагогическа стая при Районно управление – Елхово, а партньор е МКБППМН-

Елхово.  

Изпълнени са следните програми: 

- Национална програма „Работа на полицията в училищата“, която 

приоритетно е насочена към учениците на ОУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

гр.Елхово. Дейностите обхващат 379 ученика. Занятията са под формата на 

уроци относно последиците от противоправните деяния, проблемите с 

детската престъпност, опасностите в Интернет, насилието, наркотичните 

вещества. 

- Национална програма за ранна превенция на подрастващите „Детско 

полицейско управление“, която създаде „Детско полицейско управление“ 

през учебната 2018/2019г. в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“. Дейността 

продължава и през 2019/2020 г. със същата група ученици на учебното 

заведение. Програмата се изпълнява от служители на структурите на 

„Охранителна полиция“, „Пътна полиция“ и „Криминална полиция“, 

експерти от Български червен кръст и духовни лица от Българска 

православна църква.  

 

Младежи от града участват в кампании и извън територията на община 

Елхово. През 2019 с награди са отличени ученички от ОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ в областния етап на конкурса „С очите си видях бедата“. Конкурса  

отразява познанията на младите хора за рисковете при възникване на различни 

бедствия и инциденти, както и правилата за безопасност в такива случаи, което 

показва една добра превенция в тази област. С подкрепата на Областна 

администрация – гр. Ямбол, в читалище „Зора“ се проведе Младежки ораторски 
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форум на тема „Да живея в България“ . Ученичка от 11 клас на Професионална 

гимназия „Стефан Караджа“ впечатли журито и заслужено завоюва трето място. 

Целта на конкурса е възпитаване у младите хора на основни национални ценности – 

родолюбие, достойнство, дълг и отговорност към държава. 

Подобни участия свидетелстват за изградената гражданска позиция и 

активност сред младите. 

 

3. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската 

политика за младежта и мерки за постигането им 

 

 3.1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора 

o Стимулиране на кариерното развитие на младите хора 

o Популяризиране на стажантските програми пред работодателите 

o Повишаване на икономическата активност на младите хора  

 

3.2.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

o Осигуряване на улеснен достъп до подбрани и систематизирани 

информационни услуги в съответствие с потребностите на младите хора 

 

3.3.Насърчаване на здравословния начин на живот 

o Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора 

o Подкрепа на спортни инициативи за развитие на физическата активност  

 

3.4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

o Провеждане на информационни кампании, относно възможностите за 

трудова ефективност на хората с увреждания 

o Осигуряване условия за социална адаптация и повишаване на 

качеството на социалните услуги за младежи в неравностойно 

положение 

 

3.5. Развитие на младежкото доброволчество 

o Популяризиране на доброволчеството  

o Създаване на доброволчески инициативи за младите хора като 

възможност за личностно развитие, учене, социално сближаване и 

формиране на гражданско самосъзнание 

 

3.6 . Повишаване на гражданската активност 

o Подобряване на възможностите за реализация на социалните и 

творчески умения на младите хора и стимулиране на инициативността 

на младежкото творчество 

o Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании 

 

3.7 . Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 
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o Осигуряване на ефективен достъп до качествено образование, обучение 

и информация 

o Участие в проекти и програми, свързани с развитие местни инициативи  

o Съвместна работа на местната власт и читалищата за приобщаване на 

младежите към социалния и културния живот в селата 

 

3.8 . Развитие на междукултурния и международен диалог 

 

o Създаване на благоприятна среда за пълноценно междукултурно  

общуване 

o Подкрепа и стимулиране на проекти и програми за младежки обмени на 

национално и международно ниво с цел повишаване на младежката 

мобилност, обмен на добри практики и опит    

 

  3.9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

o Разширяване сътрудничеството между образователните и полицейските 

власти, учители, родители и млади хора 

o  Популяризиране на човешките права, противопоставяне на всякаква 

форма на дискриминация, основана на етническа, социална, религиозна 

и т. н. основа 

o Кампании за изграждане култура на пътна безопасност 

 

4. Предвиждане на дейности, които да допринасят за постигане на целите 

на общинските, областните и националната стратегия за младежта 

 
 

Дейности 

Програми, 

инициативи 

и  кампании 

Индикатори за 

изпълнение 

 

Източни

ци на 

финанси

ране 
 

 

Отговорна 

институция 

 
наименование очакван 

резултат 

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора 
1.1. Осигуряване на 

чиракуване и стажуване 
Мерки по ЗНЗ 

Проекти 

Брой 

участници 

 

50 

 

ДБ 

ОП 

Д “БТ” 

Професионал

ни гимназии 

1.2.Насърчаване на 

сътрудничеството, чрез 

периодични срещи 

между работодатели и 

професионалните 

гимназии 

Инициативи, 

с цел 

възможности 

за реализация 

след 

завършване 

на 

образование 

Брой срещи 2  

Съюз на 

работодатели

те 

Професионал

ни гимназии 

1.3.Създаване на 

условия за стажуване в 

общинската 

администрация 

Програма 

"Старт в 

кариерата" 

Брой  стажанти 3 РБ 

 

Община 

Елхово 
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1.4.Периодични срещи 

с представители на 

местния бизнес за 

наемане на безработни 

младежи  

ОП 

Мерки  по 

ЗНЗ 

Брой  наети 

младежи 
25 ОП 

Д “БТ“ 

Съюз на 

работодатели

те 

 

2.Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

2.1.Предлагане на 

информационни  и 

консултантски услуги, 

актуална и достъпна 

информация,  

удовлетворяваща 

широк спектър от 

интереси на младите 

хора. 

Организиране 

на кампании, 

свързани с 

професионалн

ата 

насоченост и 

консултантск

ите услуги   

Информация 

на сайтовете 

на 

институциите 

 

 

Брой кампании 

 

 

2 

 

 

 

Община 

Елхово 

ДБТ 

Профилирана 

гимназия 

Професионал

ни гимназии 

2.2.Запознаване на 

младите хора с 

публичните институции 

в общината  и с правата 

им. 

Посещение на 

публичните 

институции  

Разяснителна 

работа в час 

на класа  

 

Брой 

участници 

 

 

350 

 

 

 

Профилирана 

гимназия 

Професионал

ни гимназии 

Публичните 

институции 

2.3.Подпомагане и 

предлагане на услуги за 

организиране на 

свободното време на 

младите хора 

Културни, 

спортни и 

образователн

и клубове и 

школи 

Брой 

участници 
250 

ОБ 

ОП 

Профилирана 

гимназия 

Професионал

ни гимназии 

ЦПЛР-ОбДК 

Читалища 

Спортни 

клубове 

3.Насърчаване на здравословния начин на живот 

3.1. Разработване и 

разпространение на 

здравна информация, 

съобразена с нуждите 

на младите хора  

 

Информацион

ни кампании 

 

Брой кампании 

„Яж 

здравословно“, 

„Анти Спин и 

Анти дрога“, 

„Месец на 

спорта“ и др.  

 

9 

 

 

ОБ 

Профилирана 

гимназия 

Професионал

ни гимназии 

МКБППМН 

БМЧК 

3.2. Развиване на 

благоприятна среда за 

физическа активност на 

младите хора 

Финансиране 

на спортни 

клубове 

Провеждане 

на спортни 

инициативи 

Реализиране 

на проекти и 

програми със 

спортна 

насоченост 

 

Средства 

 

Брой 

участници 

 

Брой проекти и 

програми 

 

50000 

 

170 

 

 

1 

 

 

ОБ 

ОП 

ДБ 

 

Общински 

съвет - 

Елхово 

Община 

Елхово 

Спортни 

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

4.1. Подкрепа на 

младите хора с 

увреждания, относно 

възможностите за 

трудова ефективност 

навършващи 

пълнолетие и ползващи 

социални услуги 

Информацион

ни кампании, 

Разяснителна 

работа, 

Увеличаване 

ползвателите 

на услугата 

 

Брой срещи 

 

2 

 

 

 

Община 

Елхово 

5.Развитие на младежкото доброволчество 

5.1.Популяризиране на 

доброволчеството 

 

 

 

Връчване на 

„Удостоверен

ие за 

доброволчест

во“ на 

изявени 

доброволци 

Световен ден 

на Червения 

кръст 

награждаване 

на 

доброволци 

на БМЧК със 

званието  

„Млад 

отличник на 

БЧК 

 

 

Брой  изявени 

доброволци 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

ОБ 

 

Община 

Елхово 

 

 

 

5.2.Насърчаване и 

подпомагане  на  

доброволчеството сред 

младите хора 

Създаване на 

инициативи и 

кампании 

Инициативи и 

кампании - 

по повод 

Международен 

ден на 

доброволеца, 

Благотворител

на инициатива 

на Коледа, 

Световен ден 

на Червения 

кръст - 

награждаване 

на доброволци 

на БМЧК със 

званието  

„Млад 

отличник на 

БЧК, подкрепа 

на Национални 

кампании – 

Анти Спин, 

3 

 

 

 

Община 

Елхово 

Училищата 

БМЧК 
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подкрепа на 

донорството и 

др. 

 Коледна кампания Коледна кампания 

6.Повишаване на гражданската активност 

6.1.Привличане на 

младите хора за 

реализиране на 

Националната 

стратегия за младежта в 

община Елхово 

 

 

Срещи 

Дискусии 

Инициативи 

Брой 

мероприятия 

 

2 
 

 

Община 

Елхово  

Училищата 

6.2. Насърчаване 

кариерното развитие на 

младите  в дейността на 

общинската 

администрация  

Реализация на 

младежи в 

общинската 

администраци

я 

Брой наети  

младежи  

4 

 

ОБ Община 

Елхово 

6.3.Подкрепа на 

младежки инициативи  

и кампании 

Участие в 

инициативи 

„Да изчистим 

България за 

един ден“ НП, 

по случай 

Деня на 

Земята, в 

кампании 

„Толерантни 

към 

различните“, 

„Ден срещу 

тормоза“ и др.  

Брой 

участници 

 

200 

 

 

Община 

Елхово 

Училищата 

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

7.1. Насърчаване и 

подпомагане на 

читалищата като 

средища за 

информация, културно  

и гражданско участие 

на младите хора  в 

малките населени 

места. 

Финансиране 

на 

читалищата 

Реализиране 

на проекти и 

програми  

 

Брой  читалища 

 

Брой  проекти 

и 

програми 

 

12 

 

1 

 

ОБ 

 

ОП 

 

 

 

 

Община 

Елхово 

 

8.Развитие на междукултурния и международен диалог 

8.1.Запознаване с  

европейското 

законодателство за 

младежта  и изучаване 

практиката  по 

младежките дейности 

 

 

Проекти 

Програми 

 

Брой проекти и 

програми 

 

1 

 

ОП 

 

Община 

Елхово 

Училищата 
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8.2. Стимулиране и 

подпомагане на 

участието на младежи в 

съвместни дейности 

/спорт, туризъм, 

образование/ в 

международни 

инициативи 

 

Проекти  

Програми 

Брой проекти и 

програми 

1  Община 

Елхово 

Училищата 

8.3.Организиране на 

дейности по План за 

действие  за периода 

2015 – 2020 година  в 

изпълнение на 

Областна стратегия за 

интегриране на ромите 

в област Ямбол   

 

Инициативи 

 

Брой 

инициативи 

 

 

2 

 

ОП 

 

НП 

 

 

Училищата 

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

9.1.Провеждане на 

екипен подход и 

междуинституционално 

взаимодействие  в 

работата с младежи  

правонарушители. 

 

Кампании 

 

Брой кампании 

 

 

2 

 

 

 

РУП – Елхово 

МКБППМН 

Училищата 

9.2.Насърчаване и 

активно участие на 

младите хора в 

превантивни програми 

и кампании по  пътна 

безопасност  

 

Програми 

Кампании 

 

Брой програми 

Брой кампании 

 

2 

  

РУП – Елхово 

Училищата 

9.3. Дейности по 

предотвратяване на 

ранното отпадане от 

училище на 

подрастващите 

Дейности по 

предотвратяване 

всякаква форма на 

дискриминация , 

основана на етническа, 

социална и религиозна 

основа 

 

Кампании Брой кампании 2  РУП – Елхово 

МКБППМН 

Училищата 

 

5. Организация и координация на дейностите за постигане на целите 

 

 В прилагането на своята политика Община Елхово си сътрудничи с местните  

институции и организации, работещи с младите хора. 
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6. Дейности по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план 

за младежта  

 

 Планът за младежта за 2020 г. на Община Елхово се основава на 

приоритетите, формулирани в Националната стратегия за младежта (2012- 2020). 

 Дейностите по плана ще се популяризират чрез средствата за масово 

осведомяване и сайта на общината. 

Настоящият план няма претенции за изчерпателност и пълна всеобхватност. 

Същият е отворен документ и може да се допълва, изменя и актуализира.  

 В края на периода на Плана Община Елхово ще проследи  реализацията на 

дейностите  по заложените цели  чрез събиране и анализиране на информация  от 

всички заинтересовани институции и ще  съгласува с тях  мерките по новия планов 

документ.  

 Съгласно чл.15,  ал.4 от Закона за младежта отчетността по изпълнението на 

дейностите заложени в Общинския план за младежта 2020 година се извърши  в 

срок до 31 януари 2020 година пред Областния управител на Област Ямбол. 

 

7.  Ред и начин на осигуряване на информация и публичност на плана  

  

 Планът е публичен документ,  достъпен до всеки гражданин. Общинският 

план за младежта 2020 година  ще бъде публикуван на сайта на Община Елхово. 

 
 


