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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Общинският план  за младежта  в  Община Златоград се изработва на основание: 

- Европейска хартата за участие на младите хора в живота на общините и регионите 

(ревизирана), чиито принципи са приети от Общински съвет Златоград  (решение 

В100/31.05.2000 г.),  
- Национална Програма за младежки дейности 2008 – 2010 
- Национална  стратегия за младежта  2010-2020. 
 

Настоящият план  определя дългосрочните цели и приоритети за развитие  в областта 

на младежките политики и е в съответствие с ревизираната Европейска харта за участието на 

младите хора в живота на общините и регионите, Бялата книга на Европейската комисия “Нов 

тласък за европейската младеж”, Световна програма за действие на младежта, приета с 

резолюция на Общото събрание на ООН, Европейски младежки пакт и други нормативни 
документи,  проведени проучвания и анализи на състоянието и потребностите на младите хора 

в община Златоград.  

 
Общинският план за младежта е  обвързан с другите  общински планови документи. 

Той  е стратегически документ за разработване на конкретни мерки  за работа с младите хора, 

за развитие и реализация на младите хора. Инициираните в тази връзка мерки следва да 

намират отражение в референтните проектни рамки на Община Златоград и местните  

институции, провеждащи младежка политика.   

 

Общинският план за младежта се приема от Общински съвет. Той обхваща времеви 

период от  5 години. В него се  конкретизират целите и приоритетите на общинската политика 

за младежта и необходимите ресурси за това.  Ежегодно Общински съвет приема  по 

предложение на кмета на общината два документа: 

- Годишна младежка  програма  – конкретизира годишните задачи в съотвествие с 

плана 

- Годишен доклад за дейноста  по младежката политика – отчита текущото 

изпълнение. Годишният доклад се оповестява  по общоприетия за Община 

Златоград начин. 

 

Общинският план за  младежта е документ, който се разработва и ще се реализира на 

практика  в партньорство с всички заинтересовани участници на местно ниво. Това са 

Общински съвет - Златоград, Кмета на Община Златоград,  Училищни настоятелства, 

Ученически съвети в училищата, ОДК, Ученически Парламент/Общински младежки съвет, 

образователни институции, читалища, спортни клубове, МКБППМН, бизнес-организации,    

неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата, спорта, 

европроекти, екология и туризъм, териториалните структури на заинтересованите централни 

държавни органи. Обществените партньори ще участват и в наблюдението, оценката и 

контрола по прилагането на плана.  

 

Чрез настоящия Общински план за младежта, местната власт в Златоград продължава 

утвърдената  традицията за гарантиране  участието на представители на младите хора и 

общинските младежки съвети при формулирането, изпълнението и отчитането на общинските 

политики за развитие на младежта.   С настоящия план се създава   възможност на Общината да 

бъде  доставчик на услуги за развитие на младежта, да организира младежко доброволчество и да 

получава целеви субсидии от държавния бюджет (за изпълнение на държавно делегирани 

дейности), да кандидатства за целево финансиране от програми на Министерство на 
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образованието, младежта и науката. Общината може да  възлага  публично подпомагани услуги за 

развитие на младежта  на външни доставчици. 

  

Общинската младежка стратегия е инициирана и изготвена  от Постоянните комисии 

по „Младежки дейности, спорт и туризъм”  и по „Образование, култура и човешки ресурси” 

при ОбС Златоград, като са отчетени направените предложения от институциите и лицата  

работещи на местно ниво за младите хора.  

  

 

 

 

ІІ. СТАТИСТИКА 

 
Населението на Община Златоград е 14 084 жители  /по данните  към декември 2008 г./. 

Съотношението градско/селско население е 8 302  за град Златоград и 5 782 - за всички 

останали населени места. Всеобщата тенденция за намаляване на населението е валидна и за 

община Златоград. Населението до 29 годишна възраст в община Златоград е 4 578 души, като 

само в града младежите наброяват 2 666 души. През 2008 г. са родени общо 108 деца за цялата 

община, като родените с постоянен адрес в град Златоград са 61, от които 9 са от съседни 

общини. Наблюдава се и обратен прираст на населението, тъй като починалите за 2008 г. лица, 

с постоянен адрес в гр. Златоград са 90 души, а 44 са в селата.   

 

По данни на Дирекция “Бюро по труда” – гр. Златоград към 31.08.2009 год., безработните 

младежи  до 29 г. в община Златоград  са 142  лица  или 17% от общата безработица.  Делът  

на групата на безработните младежи до 29 годишна възраст продължава да е относително 

висок, спрямо общия брой на безработните лица в община Златоград, като за последните 20 

месеца нарастването е с 60% 
 

Възрастови Община Златоград 

групи брой % 

До 19 г. 8 0,93% 

20-24 г. 58 6,71% 

25-29 г. 82 9,49% 

30-34 г. 88 10,19% 

35-39 г. 76 8,80% 

40-44 г. 48 5,56% 

45-49 г. 41 4,75% 

50-54 г. 25 2,89% 

Над 55 г. 15 1,74% 

Общо 864 100,00% 
Таблица № 1- Структура на регистрираните  в  Община Златоград безработни лица към 31.08.2009 г. по 

възраст ( по данни на ДБТ Златоград)             

                                              

                                                                                                             

Състоянието на пазара на труда в района обслужван от ДБТ Златоград и 

регистрираните безработни лица към 31.08.2009 г. по образование  е както следва: безработни 

лица със средно образование – 50%  /425 лица/;  с основно – 25 % или 222 лица; с начално и по 

–ниско образование – 19 % - /165 лица/, което показва един сравнително висок дял на 

населението с ниско образование.  Само 6 %  /52 лица/  от безработните  са с висше 

образование.  
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Образователна структура на 

безработните – 31.08.2009 

Община Златоград 

брой % 

Висше,полувисше и колеж 52 6,01 

средно 425 49,18 

основно 222 25,69 

Начално и по-ниско 165 19,09 

Всичко 864 100 
                      /Таблица № 2/ Регистрирани безработни лица към 31.08.2009 г.по образование 

  

Квалификационна структура на 

безработните – 31.08.2009 

Община Златоград 

Общ брой % 

Квалифицирани работници 262 30,32 

Специалисти 120 13,88 

Неквалифицирани работници  482 55,78 

Общо 864 100 
                                          /Таблица № 3/ Квалификационна структура на безработните – 31.08.2009 

  

ІІІ.  SWOT АНАЛИЗ 

 
Силни страни 

 

1. Достатъчен брой  средни училища, 

сравнително оптимизирана училищна 

мрежа  

2. Възможности за профилирано и 

професионално обучение;  

3. Наличие на паралелки с чуждоезиков 

профил (немски и английски език), както 

и специализирана икономическа 

подготовка 

4. Наличие на неправителствени 

организации в областта на спорта, 

туризма, образованието и културата 

5. Функциониращ  ОДК  

6. Приети от ОбС принципи за прилагане 

на Европейската Харта за участието на 

младите хора в живота на общините и 

регионите  

7. Наличие на младежки представители в 

ПК на ОбС 

8. Клубови интереси  

9. Съществуват детски, юношески и 

младежки танцови състави и   групи  в 

града и Общината 

10. Съществуват инвестиционни проекти в 

областта на туризма, хотелиерството и 

ресторантьорството 

11. Участие на младежи на национални и 

международни конкурси, фестивали, 

турнета, спортни състезания, 

европроекти 

Слаби страни 

 

1. Недостатъчна информация за местния 
Ученически парламент и  липса на 

Общински Младежки съвет 

2. Нарастване абсолютния и относителен 

дял на младежката  безработица  

3. Липса на места за културни  

развлечения и недостатъчно такиви за 

спорт 

4. Липса на мотивация сред младите за 

участие в обществения живот  

5. Нарастване на емиграционните 
настроения на младежи  към големите 

градове, столицата, чужбина 

6. Лошо състояние на откритата спортна 

база  в училищата и общината 

7. Липса на стимули за младите семейства  

8. Ниска раждаемост сред младите 

двойки 

9. Липса на информираност, относно 

възможности, перспективи, участие в 

местни организации, местна власт, 

неправителствени организации, други 

младежки организации 

10. Ниско заплащане на младежите, ниски 

доходи 

11. Прояви на агресия сред младежите в 

училище и на улицата 

12. Недостатъчна подготовка на  

младежките лидери в училище 

13. Липса на големи фирми и участие на 
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12. Има потенциал за развитие на човешките 

ресурси 

13. Съхранени  природни ресурси 

млади специалисти в тях 

14. Липса на млади предприемачи  в 

малкия град 

Възможности 

 

1. Възможности за партньорство между 

младежки оранизации и местната власт 

за кандидатстване по проекти 

2. Участие на младежи в местни медии 

3. Привличане на средства за млади 

предприемачи, млади фермери и 

новосформирани фирми по Европейски 

проекти и програми 

4. Застъпничество на политически партии 

за подкрепа и развитие на младежка 

стратегия 

5. Участие на младежи в училищния живот 

и управлението на училището 

6. Подобряване на материалната база и 

спортни площадки 

7. Възможности  за развитие на туризма 

8. Възможности за трансгранични 

инициативи  

Заплахи 

 

1. Липса на приемственост сред 

младежките лидери 

2. Недостатъчна толерантност сред 

младежите 

3. Ограничени възможности на 

образователната система за провеждане 

на  младежка политика, поради честите 

промени  

4. Невъзможност на семейства да плащат 
за обучение на своите деца 

 

 

 

III. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 

Общинският план за младежта в  Община Златоград е насочена към млади хора  от 15 

до 18 г и  младежи от 18 до 30 г., без разлика в техните социални, имуществени, 

образователни, политически и  етнически  убеждения.  

 

 

 

ІV. ОСНОВНИ  ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА   В 

ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД И ПРОВЕЖДАНИ  МЛАДЕЖКИ ПОЛИТИКИ  

 

 
ІV.1 Предизвикателства пред гражданската активност - Политика за 
свободното време и социално-културната дейност на младежите 

 
1. Организиране на социално-културни дейности от младежки асоциации и 

организации, младежки групи и центрове, заедно с участието на семейството, 

училището, както и по месторабота.  

2. Създаване на оптимална възможност за младежко участие и прокарване на младежка 

политика в областта на спорта, културата, занаятите, търговията, музикалното и 

изобразително изкуство, театъра и другите изкуства, а също така и в областта на 

социалните промени. 

3. Подпомагане стремежите на младите хора и техните възможности в разработването 

на микропроекти и внедряването им,  насърчаване на различни структури на 

сдружаване, каквито са младежки неправителствени организации, младежки центрове 

и групи, организирани от самите млади хора. 
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4. Неоходимо е сформиране и институционално укрепване на Общински младежки 

съвет или популяризиране на Ученическия парламент 

5. Насърчаване развитието на местни  младежки организации. 

6. Подкрепа на младежките организации в Общината, особено тези които се занимават с 

обучението на лидери на младежки клубове  и организации, както и на млади 

социални работници, които играят съществена роля на местно ниво. 

7. Подпомагане на културния трансграничен и международен обмен между младежки 

организации и инициативи.  

8. Стимулиране на  местните  спортни клубове  

9. Популяризиране на танцовите клубове,  като място за спортуване, фитнес и  среда за 

социално общуване.  

10. Използване на доброволчеството, вкл и на доброволци от Корпуса на мира за 

атрактивни младежки прояви 

11. Реализиране на младежкото представитетелство и допитване до младежите за 

преодоляване  на  обществения  скептицизъм 

12. Местната власт трябва да се стреми към осигуряване на база и условия на младите 

хора, в които те да могат да изразят своите творчески умения. 

13. Осигуряване база за младите хора (помещения, информационни канали и 

организационна инфраструктура), съществена за развитието на тяхната културна и 

творческа дейност – създаване клубове по интереси към културните и образователни 

институции. 

14. Организиране на местни радио и телевизионни предавания с активно участие на 

младите хора. 

 

 
ІV.2  Предизвикателства пред ученето на младите хора (формално и 
неформално)  - Образователна политика за насърчаване участието на 
младите хора в живота на Община Златоград  

 
1. Необходимо е  въвеждане в училищата на  учебни  програми, които да насърчават 

образованието в областта на човешките права и да окуражават младите хора да вземат 

пълноценно участие в училищния живот и в свързаните с него дейности, като 

извънучилищните форми и обмена на ученици. 

2. Голяма част от ученици нямат мотивация за образование и професионална 
квалификация, за бъдеща реализация на пазара на труда.  

3. Популярността и признаването на неформално обучение са ограничени. 

4. Да се насърчава политика на  финансова и ресурсна  подкрепа на училищни проекти. 

5. Интересът сред младите хора към четенето на книги се срива 

 

 

ІV.3. Предизвикателства пред младежката заетост и младежкото 

предприемачество – Политика за насърчаване на трудовата заетост и 

намаляване на безработицата сред младите хора 
 

1. Въвеждане на конкретна политика в областта на младежката трудова заетост- Община 

Златоград приема да установява или подобрява комуникационните структури между 

бизнес общността, образователните институции и представителите на местните 

младежки организации. 

2. Близко сътрудничество с училищата и професионалните образователни институции за 

осигуряване на  адекватни знания  и конкретни професионални умения на младите 

хора, засилване на стажовете и практиките в реалния сектор, необходими за плавното 

преминаване от учебната скамейка на пазара на труда.  



7 

 

3. Насърчаване на младите хора, които планират да започнат малък бизнес, чрез 

осигуряване на помещения, оборудване, финансови и търговски консултации. 

4. Подкрепа на местни младежки организации, занимаващи се с проблемите на младите 

хора в неравностойно положение, посредством договорна установена помощ и данъчни 

облекчения, както и чрез обучение и оборудване. 

5. Подкрепа на проекти, които имат за цел насърчаването на доброволния труд като 

алтернативно средство за социална интеграция на безработните, обогатяване на 

образователните програми за безработни младежи и активните форми за участие на 

младите хора в заобикалящата ги местна среда. 

6. Политика по ангажиране на квалифицирани млади специалисти с висше образование  

на местно ниво, особено в публичните институции.  

 
 

ІV.4 Предизвикателства пред достъпа до информация и услуги- 

Информационна политика, насочена към младите хора  

 
1. Развитие и усъвършенстване на информационните технологии при работа с младите 

хора. 

2. Информираност за нагласите, потребностите и проблемите на младите хора. . 

3. Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания.  

4. Усъвършенстване работата на Общински Младежки съвет и задълбочаване контактите 

с Общинска администрация и Общински съвет. 

5. Популяризиране на насоките на европейската младежка политика. 
6. Популяризирането на програмите за реализиране на младежки проекти на европейско 

ниво. 

7. Представяне на местната политика и особено тази по младежката проблематика  по 

различни информационни канали. 

8. Отваряне на изнесен  офис на МКИЦ  и предлагането на мобилни младежки услуги.  

9. Стимулиране на младежки организации за откриване на EuroDesk точка. 

 

 

ІV.5   Предизвикателства пред здравословния начин на живот - Социална и 

здравна политика за младите хора 

 
1. Здравна профилактика сред младите хора 

2. Информационни кампании относно начина на хранене, предотвратяване на 

наднорменото тегло, двигателния режим и времето за почивка 

3. Политика срещу тютюнопешенето на младежи; 

4. Провеждане на политика за превенция от употребата на наркотици и алкохол. 

Местната власт, заедно с представители на младежките организации в града да 

въведат, популяризират и развиват местни информационни и консултантски 

центрове в помощ на засегнатите от този проблем млади хора. 

5. Засилване информационните кампании по превенция от болести, предавани по 

полов път и предпазните мерки, насочени към младите хора.  

6. Въвеждане на специализирани програми за обучаване на млади социални 

работници, доброволци и лидери на организации, занимаващи се с разработването 

на профилактични стратегии.  
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ІV.6 Предизвикателства пред социалното включване на младите хора – 

Политика за социалното включване:  

 
1. Осигуряване на достъп на младите хора до целенасочени и качествени  социални услуги 

2. Целенасочени мерки за подпомагане на социалното включване на млади хора на възраст от 

18 до 29 години, съобразени с потребностите и особеностите на младежката възраст,  
3. Интегриране на мерките на закрила на децата с младежката политика, за  реализиране на 

плановете за управление на случаите за деца в риск след навършване на 18 година.  

 
 

ІV.7 Предизвикателства пред развитието на младите хора в малките 

населени места  - Конкретна политика, насочена към селските райони 

 
1. Провеждане на адекватна жизнена политика, която позволява на младите хора да живеят в 

тези райони равнопоставено. 

2. Образователна политика, подкрепяща училищната мрежа в селските райони, която да 

гарантира условия за  качествено образование, позволяващо на младите хора да участват 

пълноценно в живота на своето населено място. 

3. Създаване или разширяване на професионалното обучение, което да гарантира на младите 

хора да се обучават в собственото си  населено място`; 

4. Подкрепа от местните власти на проекти – традиционни или експериментални, целящи да 

увеличат грижата за околната среда. 

5. Включване на младите хора в отделни инициативи за почистване на паркове, речни корита 

и замърсени участъци в отделните населени места на общината. 

 

 

V. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

Главната цел  на настоящия Общински план за млаждежта в Община Златоград е  да 

създаде устойчиви политики и мерки за инвестиране в младита хора като значим 

социален капитал и използване  потнециала  им в развитие на Общината 

 

Цели № на релевантна политика 

/ предизвикателство  

Ц1. 

Пълноценно участие на младите хора в обществения живот и 

приобщаването им към основните демократични ценности 

ІV.1 

Ц2. 

Професионално подготвени и икономически активни млади 

хора 

ІV.2   ІV.3 

Ц3 

Достъп до информация и качествени услуги  

ІV.4 

Ц4. 

Насърчаване на здравословния начин на живот  сред младите 

хора 

ІV.5 

Ц5. 

Превенция на социалното изключване 

ІV.6 

Ц6. 

Създаване на привлекателна среда на живот в  населените 

места от общината 

ІV.7 
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VІ. МЕРКИ  

 

 

VІ.1       Мерки  по Цел 1. – „Пълноценно участие на младите хора в обществения живот 

и приобщаването им към основните демократични ценности” 

1. Подобряване на условията за спорт и отдих – осъвременяване на съществуващите и 

изграждане на нови спортни площадки, плувни басейни и др. обекти   

2.  Благоустрояване на съществуващия спортен комплекс – стадион, басейн, нова спортна 

зала и прилежащите места към  комплекса  в град Златоград; 

3. Използване на читалищата и библиотеките като съвременни духовни центрове за 

разпространение на информация, знания, култура; 

4. Оборудване на читалищните и училищни библиотеки с  нови книги, интернетдостъп и 

превръщането им в по-привлекателно  място за социални контакти; 

5. Привличане на младите хора в читалищната самодейност, стимулиране на техни изяви 

на общински, национални  и международни сцени 

6. Подкрепа за местни състави-професионални и самодейни, опазващи традиционния 

български фолклор, популяризиране на танцовите клубове  

7. Участие на младите хора в организираните в Златоград фестивали, пленери, фолклорни 

събори и др.; 

8. Развитие на театрално-дискусионните клубове 

9. Подкрепа на участието на младежи в международни конкурси, състезания, олимпиади; 

10. Осъвременяване и активизиране работата на ОДК и неправителствените организации, 

работещи с млади хора 

11. Организиране на мероприятия по осмисляне на свободното време на младите хора през 

ваканциите и почивните дни, организиране на “бяло” и “зелено” училище. 

 

 

VІ.2       Мерки  по Цел 2. – „Професионално подготвени и икономически активни млади 

хора” 

1. Продължаване на обновяването, ремонтирането и осъвременяването на техническата 

инфраструктура и оборудване в образователните институции, подобряване на 

енергийната ефективност в тях; 

2.  Прилагане на образователна система, съобразена с нуждите на пазара на труда; 

3.  Подобряване на връзките между професионалното обучение, производствените 

предприятия и туристическите обекти в общината; 

4. Прилагане на програми за образование и професионално обучение през целия живот 

5. Организиране и поддържане на  чуждоезиково обучение в училищата и извънучилище; 

6. Извънкласни дейности по отношение на туризма – екскурзоводи, планински водачи, 

планинско колоездене, кетъринг, маркетинг и реклама; 

7. Обучение на младежи  в хотелиерство и ресторантьорство;  

8. Обучение на младежи в местни занаятчийски практики –  грънчаство, дърворезба, 

тъкачество и металообработване; 

9. Създаване на младежки бизнесцентрове, бизнеспаркове, изложбени зали; 

10. Консултантска подкрепа за развитие на предприемачеството сред младите хора. 

11. Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал; 

12. Прилагане на дейности за предотвратяване на преждевременното напускане на 

училище,  

13. Насърчаване на предприемачеството сред младите хора и мобилността на работната 

сила чрез подобряване на транспортните връзки, комуникациите, обществените услуги; 

14. Прилагане на програми за привличане на инвестиции в малките населени места и 

участие на младежи в тях; 
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15. Създаване на местна заетост за намаляване на демографския дисбаланс и миграцията на 

младите хора от малкия град или село;  

16. Подпомагане на млади фермери да кандидатстват по Програма за развитие на селските 

райони, мярка 1 – подпомагане на стопанства на млади фермери; 

17. Подпомагане на неземеделски дейности сред младежите - туризъм, занаяти и др.; 

18. Създаване на микропредприятия от млади хора за повишаване на заетостта; 

 

 

VІ.3       Мерки  по Цел 3. – „Достъп до информация и качествени услуги ” 

1. Учредяване на  Общински Младежки съвет  в Златоград и организиране ефективно 

взаимодействие с   Общински съвет,  Общинска администрация, Училищни 

ръководства и настоятелства. 

2. Популяризиране на насоките на европейската младежка политика. 
3. Популяризирането на програмите за реализиране на младежки проекти на европейско 

ниво. 

4. Представяне на местната политика и особено тази по младежката проблематика  по 

различни информационни канали. 

5. Откриване  на изнесен  офис на МКИЦ  и предлагането на мобилни младежки услуги.  

6. Стимулиране на младежки организации за откриване на EuroDesk точка. 

 

 

VІ.4       Мерки  по Цел 4. – „Насърчаване на здравословния начин на живот  сред 

младите хора” 

1. Провеждане на различни информационни кампании за превенция от наркотици, 

алкохолна зависимост и болести, предавани по полов път; 

2. Инвестиции за развитие и подобряване на качеството на здравните услуги; 

3. Осигуряване на качествени и достъпни здравни услуги за младежи в малките населени 

места;  

4. Прилагане на образователни системи за профилактика и здравословен начин на живот, 

подкрепа на кампании, подкрепящи здравословното хранене  и двигателна активност, 

както и за здравна профилактика за млади хора. 

5. Използване на спортните съоръжения и съществуващите закрити спортни зали в 

училищата  за масов спорт в неучебно време 

6. Изграждане на зали за фитнес и спортни площадки за  масово ползване във всички 

населени места на общината 

7. Откриване и  изполване на  закрит плувен басейн в ОУ  Златоград 

8. Стимулиране на спортни клубове с участието на младежи,  организиране  или участие в  

спортни  състезания, турнири, първенства 

9. Инвентаризация на  екопътеките и защитените обекти в общината, организиране на 

посещения до тях; 

10. Организиране на велопоходи, ползване на  планинските велосипеди 

11. Създаване на възможности за обучение на младежки работници и младежки лидери по 

въпросите на здравето, спорта и физическата активност;  

 

 

VІ.5       Мерки  по Цел 5. – „Превенция на социалното изключване” 

1. Насърчаване на инициативи за създаване на социални услуги в общността, специално 

насочени към младежи в неравностойно положение  – Дневен център за деца и младежи с 

увреждания, Център за обществена подкрепа, Кризисен център, други предназначени за 

деца в социален  риск;  

2. Приемане на критерии и стандарти за социални услуги за млади хора на възраст от 18 до 

29 години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на детето;  

3. Насърчаване на съпричастността на младите хора към политиките за социално включване;  
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4. Насърчаване и подпомагане на достъпа на младите хора в риск до качествени услуги - 

например транспорт, електронно приобщаване, здраве, социални услуги;  

5. Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на пригодността за заетост на 

младежите в неравностойно положение;  

6. Подобряване качеството на социалните услуги за млади хора в специализираните 

институции и подготвяне на извеждането и интегрирането им в общността 

 

 

VІ.6       Мерки  по Цел 6. – „Създаване на привлекателна среда на живот в  населените 

места от общината” 

1. Участие на младежки организации в опазване, подобряване и управление на природното 

богатство като основа за устойчиво икономическо развитие; 

2. Подобряване на уменията на местните власти и младежките лидери за стратегическо 

планиране и прилагането им в местното развитие; 

3. Подобряване на уменията на младежки неправителствени организации, училища, спортни 

клубове,  читалища и местни партньори за разработване, финансиране и управление на 

съвместни проекти; 

4. Привличане на младежки граждански структури като партньори/консултанти и пр. при 

планиране на младежкото развитие на местно ниво. 

 

 

   

VІI. РЕЗУЛТАТИ  
 

1. Сформиран и ефективно функциониращ Общински младежки съвет ; 

2. Институционално представителство на младите хора в  местното самоуправление и 

обществения живот ; 

3. Активни и жизнени местни неправителствени организации работещи с младите хора; 

4. Повишена активност  и участие на младите хора в международни младежки и образователни 

програми 

5. Регламентирана местна нормативна база за младите хора – Годишна програма, 

Годишен доклад, Наредби и др.; 

6. Подобрена  публична  материална база  (в училищата, читалищата, общинска, 

държавна), предназначена за младите хора; 

7. Създадени възможности за успешна професионална и обществена реализация на 

младите хора, вкл  на местно ниво; 

8. Реализирани  нови и традиционни форми за оползотворяване на свободното време и 

водене на здравословен начин на живот; 

9. Нараснал дял на активно спортуващите млади хора   

10. Утвърждаване на европейски модели в младежката работа  

  

 
 

VІІI. ФИНАЛ   
 

Настоящият Общински план за младежта 2010-2014 е приет на  26.11.2009 г., с решение № Д513  

на ОбС Златоград и отразява волята, желанието и готовността за провеждане на ефективна 

младежка политика в Община Златоград, както и   по повод 10-годишнината от приемане 

принципите на Европейската харта за участието на младите хора в живота на общините и 

регионите.  

 


