
ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 2019 Г. 

 

1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Общинският план за младежта на Община Тервел е изработен на основание: 

 Европейска харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите; 

 Национална стратегия за младежта 2012–2020; 

 Закон за младежта; 

Годишният план е документ за планиране на младежката политика на общинско ниво и 

определя основните цели и приоритети на Община Тервел в областта на младежките 

политики. Той се базира на потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с 

приоритетите на европейската политика за младежта. 

Общинският план за младежта е документ за разработване на конкретни мерки за работа с 

младите хора, за  насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие, 

подобряване достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния 

начин на живот, превенция за социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение и др. 

Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни 

на общинско ниво: Общински съвет Тервел, общинска администрация, териториални 

структури на заинтересованите държавни органи, училищни настоятелства, учебни 

заведения, читалища, неправителствени организации, работещи в областта на 

образованието, културата, спорта, екологията и туризма, МКБППМН, бизнеса . 

 

2. ВИЗИЯ 
Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в община Тервел; на условията 

за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта и 

мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на града и България. 

 

3. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА 
 Логическа свързаност на общинския план с националните  програми  и услугите за 

младежи, както и  с европейските и международните стратегически програми; 

 Обществена солидарност и толерантност към всички групи младежи; 

 Законосъобразност; 

 Децентрализация; 

 Равен достъп за всички младежи; 

 Формиране на мрежа от партньорства; 

 Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи; 

 Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги. 

  

4. ЦЕЛЕВА  ГРУПА 
Общинският план за младежта на Община Тервел е насочен към младите хора на възраст от 

15 до 29 години. 

 

5. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ  

      5.1. ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ 

ХОРА 

 

 Достъп до образование 
Образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното 

им участие в обществения живот, както и за повишаване благосъстоянието на цялото 



общество. Пред образователната система в България, в частност и в нашата община, стоят 

два големи проблема. Първият проблем е свързан с ранното отпадане от образователната 

система на ученици и незавършване дори на основно образование, а вторият – с 

невъзможността за реализиране на пазара на труда в България на високообразовани млади 

специалисти и оттук с мотивацията им да търсят професионална реализация извън страната. 

Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на младежите 

за бъдещето им кариерно развитие  и професионалната реализация в живота. 

В община Тервел образователната система е организирана в седем общински 

училища (1 Средно училище, 2 Обединени училища, 1 Начално училище, 3 основни 

училища, 1 Професионална гимназия). Младежите в община Тервел имат пет възможности 

за получаване на средно образование, в т.ч и получаване на професионално и профилирано 

образование. В СУ „Й. Йовков“ е сформирана профилирана паралелка „Софтуерни и 

хардуерни науки“, в ПГТО „Дочо Михайлов“ професионалното образование се 

осъществява в специалностите „Автоматизация на непрекъснати производства“, 

„Моделиер-технолог на облекло“, „Шивач“, „Монтьор на селскостопанска техника“, в ОбУ 

„Д-р Петър Берон“ е разкрита паралелка по специалност „Работник в производство на 

храни и напитки и кетъринг“, в ОбУ „Васил Друмев“ с. Орляк от учебната 2019/2020 г. се 

разкрива паралелка по специалността „Работник в озеленяването“. Петата възможност пред 

гимназистите е обучение в град от друга община или област. Според данни на директорите 

на институциите по време на учебната 2017/2018 г. в няма отпаднали ученици, навършили 

15 години. Не стои така въпросът обаче с напускането на образователната система младежи 

по време на ваканциите. Създадени са 10 екипа за обхват на деца и ученици, непосещаващи 

детска градини и училище по Националния механизъм за обхват. В сравнение с 2017 г., 

когато са обходени над 620 адреса в цялата община, през 2018 г. са посетени адресите на 

192 деца и ученици, които не посещават училище. Установено е, че 90% от тях са в 

чужбина или на друг адрес в страната. Издадени са 24 акта за установяване на 

административно нарушение, съставени и връчени са 20 наказателни постановления на 

родителите, които не осигуряват присъствието на децата си в училище. 

През 2018 г. Основно училище „Васил Друмев“ с. Орляк е преобразувано в 

Обединено. Разкрива се паралелка със специалност „Озеленяването”. Ще Осигурява 

обучение от I до Х клас на учениците от с. Орляк, които 100% са от малцинствен произход. 

В новосъздадената паралелка ще се обучават 12 ученика, всички от с. Орляк. 

Основно училище „Отец Паисий“ с. Нова Камена, по предложение на ОА, е 

включено в списъка на Защитените училища и детски градини. В него се обучават 

учениците от с. Нова Камена и съставните села, като 95% от тях са от малцинствен 

произход. 

По предложение на общинска администрация се финансира обедното хранене на 

учениците с 0,50 лв. на храноден. Поевтиняването на храната засяга над 450 ученици от гр. 

Тервел, селата Орляк, Зърнево, Нова Камена, Каблешково, Коларци. Очаква се през новата 

учебна година да се организира столова хранене и за учениците от с. Безмер. 

 През 2019 г. Община Тервел започва изпълнението на проект с интегрирано 

финансиране по ОП НОИР и ОП РЧР „Интегрирани мерки за подобряване на достъпа до 

образование и социално-икономическа интеграция на уязвими групи в Община Тервел” по 

бюджетна линия BG05M9OP001-2.018 - „Социално-икономическа интеграция на уязвими 

групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование“ – компонент 1 

ЦПЛР „Малкият принц“ е извънучилищно звено в системата на образованието. Той 

също извършва образователно-възпитателни дейности с деца, ученици и младежи. 

Формите, чиято дейност е съсредоточена основно към младите хора, са Клуб за автентичен 



фолклор и етнография, Танцова формация „Каприз“, „Вокална студия Тервел“, Школа за 

изобразителни и приложни изкуства“.  

 

 Заетост 
Ограничаването на младежката безработица и неактивност е една от основните задачи 

на Националния план за действие по заетостта. 

Дирекция „Бюро по труда” – Тервел работи активно по изпълнението на Национален 

план за изпълнение на европейската гаранция за младежта 2014–2020 г., чиято основна цел 

е осигуряването на качествена работна сила, като основна предпоставка за постигане на 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в съответствие с дългосрочните цели на 

Стратегия „Европа 2020”.  

През 2018 г. в ДБТ- Тервел регистрирани безработни лица до 29 г. са 66 лица. От тях 

42 без квалификация, 23 със средно образование, 15 със средно образование с 

квалификация, 7 с висше образование. 
Устроени на работа с посредничеството на ДБТ са 393 лица, като от тях без 

квалификация- 192 , с квалификация- 130, със средно образование – 209 лица, с висше 

образование- 36 По мерки за заетост са насочени 17 души, по програми за заетост- 35, по 

проекти на ОП РЧР- 73, на първичен пазар на труда- 268. 236 души са започнали работа без 

посредничеството на ДБТ. 

По насърчителни мерки за заетост, национални програми и оперативни програми в 

структурите на бюджетна издръжка е осигурено обучение и заетост на 1 безработни лица до 

29 години. 

По насърчителни мерки за заетост, национални програми и оперативни програми 

извън структурите на бюджетна издръжка е осигурено обучение и заетост на 24 безработни 

лица до 29 години. 

  В общинска администрация, кметства, детски градини и училища през 2018 г. 

работят повече от 20 специалисти със средно и висше образование на възраст до 29 г. 

 

5.2.  ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 
 

Всяка година Община Тервел реализира Календар за младежки и  спортни дейности, 

в които са включени инициативи, ориентирани към свободното време на младите хора и 

такива, които са посочени от самите участници като полезни за тях. В община Тервел 

съществуват 6 спортни клуба, които развиват колективни и индивидуални спортове като лека 

атлетика, футбол, волейбол, джудо. Традиционни за календара за младежки и спортни дейности 

на общината са Междуучилищен футболен турнир, Волейболен турнир, Крос „Златна есен“, 

Крос „Хан Тервел“. В рамките на общинската ваканционна програма „Наше лято“ традиционно 

се провежда състезание „Стрийтбол“, Велопоход до историческа или природна местност. В 

двете гимназии в Тервел, както и в ОУ „В. Друмев“ с. Орляк са оборудвани зали за фитнес. В 

рамките на проект „Твоят час“ са сформирани 5 клуба по спорт. В СУ „Й. Йовков“ стартира и 

клуб по бойни изкуства. 

През 2018 г. е учреден Клуб „Дебати“, който дава поле за изява на младежите от 

двете гимназии в Тервел, в сферата на обществено значими проблеми. 

 Всяка година Община Тервел реализира културен календар, чрез който осигурява 

свободен (безплатен) достъп до най- качествената продукция на професионалните театри, 

ансамбли, поп- изпълнители, артисти от всички жанрове. В рамките на календара се 

организират общински конкурси и концерти, които се реализират с прякото участие на 

младежите. 



Днес източниците на специализирана информация, както и на специализирани 

консултации и услуги – образователни институции и обществени библиотеки, се приемат за 

даденост. Община Тервел има изградена инфраструктура от 13 читалища, които осигуряват 

библиотечни услуги и специализирани услуги в подкрепа на младежкото развитие. Най- 

активно в това отношение е НЧ „Д. Дончев-Доктора-1893“ гр. Тервел с най- много 

привлечени младежи в дейността на читалището. Най- многобройна е числеността на 

младежите в СНЦ Клуб за народни танци „Добруджанци“. 

 Предизвикателствата, на които трябва да се търсят решения от всички нас са: 

 необходимост да се откликва на потребностите на нововъзникващото общество, 

основано на знанието и информацията, което се отличава с постоянно развиващи се 

комуникационни технологии и бърз обмен на информация; 

 влиянието на икономическата среда върху възможностите на  младите хора за 

достъп до информация и култура; 

 необходимостта от насърчаване на междукултурния диалог, основан на зачитането 

на културното многообразие в един все повече мултикултурен и взаимосвързан свят, 

отличаващ се с бърза комуникация, мобилност на хората и глобализация на 

пазарите. 

            Информацията е много важна за развитието на отделната личност и на обществото 

като цяло. Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, 

които ги ползват. Обществените библиотеки играят роля в този процес и работят активно за 

намаляване на различията чрез осигуряване на широк обществен достъп до интернет и до 

различни онлайн информационни услуги. 

             

През 2019 г. институциите в община Тервел ще продължат да работят по следните 

приоритети: 

Оперативна цел 1. Формиране на информационна политика, насочена към младите 

хора:  
 Публично подпомагане и предлагане на качествени информационни услуги, 

предоставящи актуална, систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща 

широк спектър от интереси и потребности на младите хора; 

 Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора; 

 Запознаване на младите хора с публичните институции и с правата им като част от 

местната общност и като граждани на Република България и Европейския съюз; 

Оперативна цел 2. Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на 

младежката работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и 

особености на младата възраст.  
            –  Развитие на дейността на Клуб „Дебати“ 

- Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на 

личностното и обществено развитие на младите хора, включително и за развитие на 

жизнени умения; 

            – Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното 

време на младите хора; 

             – Насърчаване и подпомагане на публично-частните партньорства и социалното 

предприемачество в предоставянето на услуги за развитието на младите хора; 

             – Гарантиране качеството на публично подпомагани услуги за развитие на младите 

хора; 

             – Подобряване на достъпа на младите хора до интернет и електронно съдържание в 

обществените библиотеки; 

             – Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за 

развитие на младите хора – професионални консултанти, юридически лица с нестопанска 



цел, читалища, културни институти, спортни организации, общини, бизнес центрове, 

бизнес инкубатори и др. 

Оперативна цел 3. Стимулиране на неформалното учене сред младите хора.  
                – Разширяване на възможностите за неформално учене на младите хора, чрез 

публично подпомагане и предлагане на услуги за разширяване на знанията,опита и 

уменията на младите хора, за приобщаването им към ценностите на гражданското 

общество, наука, култура, изкуството, здравословния начин на живот, безопасността на 

движението по пътищата и за предотвратяване на противообществените прояви; 

                – Популяризиране формите на неформално учене; 

                – Разширяване на достъпа на младите хора до всички европейски младежки 

програми и инициативи. 

- В проекта за социална и образователна интеграция, който Община Тервел 

започва да изпълнява през 2019 г., са включени редица дейности като професионално 

ориентиране, обучение на безработни лица, насочени към младите хора. 

- През 2018 г. бе извършен основен ремонт на сградата на музея. Обновена е 

изцяло експозицията. Изградени са конферентна зала и кабинет за работа с деца и ученици, 

с пълно компютърно и интерактивно оборудване, което позволява провеждането на 

различни информационни и образователни инициативи, в това число и с младежите от 

община Тервел. 

 ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  

 Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в 

подкрепа на развитието на младите хора. 

 Достъп до специализирана информация 
Съгласно Указания на Министерството на здравеопазването, РЗИ – Добрич реализира 

здравно-образователни дейности по национални и регионални програми със следните 

дейности: 

– С цел повишаване информираността и здравните знания и умения сред подрастващите и 

младите хора в гр. Тервел в и извън училищната среда (организирано от МКБППМН и 

ЦПЛР) се провеждат здравно-образователни мероприятия – беседи, лекции, обучения, 

интерактивни игри, тематични дискусии и др.; образователно-информационни кампании за 

повишаване информираността на младите хора относно здравословния начин на живот, 

рискови фактори за появата на хронични неинфекциозни заболявания – тютюнопушене, 

алкохол, нездравословно хранене и др., разпространение на информация и здравни 

послания относно сексуалното и репродуктивно здраве, предназначена за младите хора, 

употреба и злоупотреба на психоактивни вещества и др.; образователни мероприятия 

/публикации, пресконференции, информационни кампании и др. инициативи/ за 

повишаване на знанията и мотивацията на населението от различни възрастови групи 

относно здравословния начин на живот и превенция на рискови практики; Отбелязване на 

световни и международни здравни дни. 

  

5.3. РАЗВИТИЕ НА ТАЛАНТА, ТВОРЧЕСКИТЕ УМЕНИЯ И КУЛТУРНОТО 

ИЗРАЗЯВАНЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Оперативна цел 1. Развитие на таланта и творческите умения на младите хора 

съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, младежкото 

творчество чрез подкрепа на възможностите за реализация: 

 

Традиционно Община Тервел подкрепя деца и младежи с изключителни постижения 

в областта на изкуството. Със средства от общинския бюджет това ще се случи и през 2019 

г.  



По отношение развитие на талантите на младите хора в община Тервел активно 

работят ДФТА „Калинка Вълчева“, Музикална студия Тервел, Школа за народни 

инструменти, Школа за изобразителни и приложни изкуства, Балет „Каприз“ и Мажоретен 

състав, Школа по приложна керамика, Клуб „Добруджанци“. Всички те имат участия във 

всички инициативи от културния календар на Общината, участия в национални и 

международни фестивали и конкурси.  

През 2019 г. в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби на Община 

Тервел ще бъдат заложени мерки за финансово стимулиране на ученици в гимназиален етап 

на образование, спечелили призови места на национални и международни конкурси от 

утвърдената програма на МОН и Министерство на културата. 

Оперативна цел 2. Стимулиране на културното изразяване на младите хора. 

 

            С оглед постигането на тази цел и през 2019 г. Община Тервел ще продължи да 

работи за: 

- развитие на капацитета на доставчиците на културни услуги – читалища и организации, в 

които децата и младите хора се обучават и развиват своите таланти, дарби и умения; 

- подпомагане реализацията на инициативите на младите хора в областта на изкуството и 

културата; 

- подпомагане участието и изявата на талантите на Тервел на наши и международни сцени 

и форуми; 

- реализиране на конкретни прояви, които целят да подкрепят таланта и насърчат 

развитието на творческите заложби на децата и младите хора на Тервел; 

- реализиране на традиционни за града спортни състезания, фестивали и конкурси;  

- реализиране на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби; 

– През месец февруари стартира дейността на клубове по интереси на учениците, 

финансирани по Национална програма на МОН. 

През 2019 г. ще се извърши ремонт на ритуалната зала в град Тервел, на сватбени 

салони в с. Безмер, с. Каблешково, с. Зърнево. 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:  
 Увеличаване броя на изявите на млади творци; 

 Повишаване на относителния дял на младите хора в изкуството; 

 Развитие на различни младежки фестивали на уличното изкуство и екстремните 

спортове; 

 Насърчаване и подпомагане на талантливите млади хора в областта на изкуството, 

науката, спорта 

Развитие на общинската политика с фокус към младите хора чрез: 

– Подпомагане развитието и утвърждаването на млади творци и изпълнители; 

– Реализиране на иновативни културни прояви, съответстващи на съвременните възприятия 

на младите хора – уъркшопове, хепънинги, улично изкуство и др.; 

– Подкрепа на младежки инициативи; 

– Реализиране на ученически игри;  

– Подкрепа на спортни инициативи . 

 

5.4.  ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

 

 Достъп до здравеопазване 
Община Тервел не разполага с лечебно заведение за доболнична помощ. 

Функциониращите лечебни заведения за извънболнична помощ на територията на община 

Тервел към момента са представени от: 



 Медицински център - 5 лекари; 

 Център за спешна медицинска помощ - 3 лекари; 

 Общопрактикуващи лекари - 13 (от тях 6 - гр. Тервел и 7 в селата с. Безмер, с. 

Божан, с. Жегларци, с. Зърнево, с. Коларци, с. Нова Каменна и с. Орляк); 

 Общопрактикуващи стоматолози 4, зъботехници 1 –в гр. Тервел и работещи по 

график стоматологични практики в по-многолюдните села. 

Осигурено е постоянна заетост на 11 медицински сестри в медицинските кабинети в 

училища и детски градини.  

В общината работят двама здравни медиатори, които работят основно с ромското 

население по отношение на здравно ограмотяване, ваксиниране на деца и др. Няма 

назначен експерт по етническите и интеграционните въпроси. 

Във всички училища и детски градини от РЗИ Добрич са утвърдени менюта за 

здравословно хранене, съобразени с възрастта на децата и учениците. 
 

 Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов спорт 

В община Тервел най- масово практикуваният спорт е футбола. В гр. Тервел ФК 

„Септември-98“ стопанисва градския стадион, на който се приемат срещите от 

първенствата на Североизточна „В“ група. Към ФК функционира и детска школа в две 

възрастови групи. Футболните отбори на селата Жегларци, Безмер, Зърнево и Орляк 

тренират на собствен терен в населените си места. Те са участници в първенството от 

аматьорската лига. Дейността на футболните клубове се финансира със средства от 

общинския бюджет.  

В двора на ПГТО „Дочо Михайлов“ са разкрито футболно игрище с изкуствена 

настилка и игрище за плажен войлебол, в междублоковото пространство на жк „Изгрев“ 

функционира още една футболна площадка. В центъра на града функционира 

многофункционална площадка за баскетбол и волейбол. Всички терени се ползват от 

подрастващите за тренировки и спортуване през свободното време. 

През 2018 г. Община Тервел внесе в МИГ Тервел –Крушари проекти за Ремонт на 

открита спортна площадка в основно училище с.Нова Камена,община Тервел, както и за 

ремонт на спортна площадка на СУ „Йордан Йовков“ гр. Тервел. Очаква се реализацията на 

дейностите да стартира през 2019 г.  

През 2019 г. са подадени проекти в програма „Красива България“ за ремонт и 

обновяване на площадното пространство на фонтаните в центъра на гр. Тервел и за 

изграждане на клубна зала в сутерена на читалището в Тервел. 
Проблем в селата от общината е липсата на физкултурни салони към училищата. 

Изготвени са технически проекти с готовност за осигуряване на финансиране от 

оперативни и национални програми.  

Активна спортна дейност с младежите в град Тервел развива КЛА „Атлетик“.  

Клуб по шахмат „Хан Тервел“ реализира повече от 5 турнира, един открит турнир с 

участието на повече от 15 младежи от Североизточна България. 

Всички спортни бази се използват безвъзмездно от желаещите.  

 

5.5. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИ ХОРА В 

НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ  

 

 Достъп до социални услуги в населеното място 
     Социалните услуги в общността са сред основните инструменти, чрез които се насърчава 

социалното включване на уязвимите групи. Те се предоставят съобразно желанието и 

личния избор на лицата, в т.ч. на млади хора на възраст от 15 до 29 години в риск. 

 



 Достъп до специализирани услуги за социална и професионална интеграция 
В тази посока активна дейност развива ДБТ Тервел. 

 

 5.6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

 

 Отношение и нагласи към доброволчеството 

Доброволчеството предоставя възможности на младите хора да изразят своя порив към 

хуманност и грижа за другите. То възпитава и утвъждава общочовешките ценности сред 

подрастващото и младото поколение и изгражда социално ангажирани личности. 

По въпросите на доброволчеството на територията на Община Тервел работят активно 

Българският младежки Червен кръст.  

Доброволците на БМЧК – Тервел са предимно в ученическа възраст, но много от тях 

продължават да членуват в организацията и след завършване на средното си образование. 

 Участие в доброволчески дейности 
Младежите доброволци от Българският младежки Червен кръст – Добрич участват активно 

в доброволчески дейности и непрекъснато усъвършенстват своите знания, умения и 

компетентности, като в това отношение се акцентира върху: 

- Обучаване по общи знания със специализирани модули, представящи хуманитарните 

ценности и фундаменталните принципи на Международното червенокръстко 

движение и международно хуманитарно право сред децата и младите хора; 

 Обогатяване дейността в областта на здравната просвета и здравословния начин на 

живот, както и превенция на рисковите фактори /борба с ХИВ/СПИН, 

зависимостите, трафика, насилието, тежките форми на детски труд и др./ 

          Ученици от ПГТО и СУ се включиха  активно в кампании по набиране на средства и 

продукти  за подпомагане на възрастни хора, изготвиха  се мартеници, картички и подаръци 

за деца  в неравностойно положение. 

 

5.7. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА 
            През 2018 г. стартира сформирането на клуб „Дебати“ към ЦПЛР, чиято цел е да 

включи представители на различни формални и неформални групи млади хора на възраст 

15 – 29 години. Младежите имат възможност да изразят своето мнение за насърчаване на 

гражданското образование, провеждането на срещи и дискусии на различни теми, свързани 

с тяхното ежедневие.  

 

 Свободно време – интереси и нагласи 
Свободното си време младите хора прекарват според личните си интереси и 

предпочитания. Младите хора се включват активно в културния живот на град Тервел, 

както със свои самостоятелни прояви и инициативи, така и с участието си във всички 

културни програми. 

И през 2019 г. Културният календар на Община Тервел ще продължи да 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. 

 

 Стимулиране и подпомагане на участието на младежите в международни и 

европейски младежки движения  
             При реализирането на  проектите по програма „Еразъм+“ младите хора от град 

Тервел обменят добри практики и опит със своите връстници от другите страни, разискват 

глобални теми като ценностна система, професионална реализация, безработица, 

гражданско образование, етика и морал; преминават обучение по професии и повишават 



знанията, компетенциите и опита си чрез възможността да придобият професионален опит 

с европейско измерение. През 2018 г. по програма КД1 Мобилност на младежи на 

Европейската доброволческа служба в Тервел са работили 4 доброволци, издадени са 4 

сертификата.  

Благодарение на участието в проектите младежите обогатяват езиковата си подготовка, 

създават  контакти с високо квалифицирани специалисти и се запознават с новостите в 

съответните области. Придобиват  предприемачески умения, специфична професионална 

подготовка и знания за управление на бизнес. 

Отчитайки тези положителни резултати от дейностите по международните проекти, през 

2019 г. ПГТО „Дочо Михайлов“ ще продължава да работи по одобрените международни 

проекти и да разработват нови по актуални и значими теми. 

 

5. ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните /МКБППМН/ съвместно с Детска педагогическа стая и органите на 

образованието организира и координира социално-превантивната дейност на територията 

на Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните 

фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на 

малолетни и непълнолетни. 

          През 2019 г. МКБППМН  предвижда  да продължи екипната работа с РПУ на МВР, 

ДПС, Общинска администрация, БЧК, РЗИ, училища, читалища, ЦПЛР при реализирането 

на инициативи и кампании с цел превенция на противообществените прояви. 

 

6. СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА 

ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖИТЕ В ОБЩИНА ТЕРВЕЛ ПРЕЗ 2019 ГОДИНА       

 

Цел: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 

хора 

Задачи:  
 Използване финансовите инструменти на МИГ „Тервел-Крушари“ за финансиране 

проекти на млади предприемачи 

 Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез европейски програми; 

 Организиране на младежки трудови борси съвместно с работодатели и други 

заинтересовани и компетентни страни; 

 Реализиране на план-прием в средните училища по професии, адекватни на нуждите 

на местните работодатели. 

 

Цел: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги на младите хора 

Задачи:  
 Публично подпомагане и предлагане на консултантски услуги в подкрепа на 

личностното и общественото развитие на младите хора, включително и за развитие 

на жизнени умения; 

 Публично подпомагане и предлагане на услуги за организиране на свободното време 

на младите хора; 

 Разширяване на мрежата и развитие на капацитета на доставчиците на услуги за 

развитие на младите хора – професионални консултанти, юридически лица с 

нестопанска цел, читалища, културни институти, спортни организации и др. 

 



Цел: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора 

Задачи:  
 Подобряване на възможностите за реализация на социалните и творческите умения 

на младите хора съобразно техните интереси и стимулиране на инициативността, 

младежкото творчество и изява чрез: 

– подкрепа на младите дебютанти в изкуствата и в различните културни индустрии; 

– насърчаване на приноса на младежката работа за реализацията на творческите 

способности на младите хора; 

 Подпомагане развитието на млади творци и участието им в европейския и световния 

културен обмен. 

 

Цел: Здравословен начин на живот на младите хора 

Задачи:  
 Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора; 

 Превенция на тютюнопушенето, употреба на наркотици и полово предавани 

болести; 

 Насърчаване на физическата активност на младежите; 

 Подкрепа на спортни инициативи за младежи. 

Цел: Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно 

положение 

Задачи:  
 Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 15 до 29 години в 

неравностойно положение и младежи в риск; 

 Провеждане на информационни кампании, относно възможностите за трудова 

ефективност на хората с увреждания; 

 

Цел: Развитие на младежкото доброволчество 

Задачи: 
 Разпространение на идеята и ролята на доброволчеството сред младите хора; 

 Подкрепа и подпомагане реализирането на доброволчески инициативи, 

инициирани  от младежи; 

 Създаване на условия за създаване и функциониране на младежки доброволчески 

организации. 

 

Цел: Повишаване на гражданската активност на младите хора 

Задачи: 
 Насърчаване и подпомагане на създаване и развитие на младежките организации; 

 Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании; 

 Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на 

решения, относно младежките политики на общинско и национално ниво. 

 

Цел: Развитие на междукултурния и международния диалог сред младите хора 

Задачи: 
 Насърчаване участието на младите хора в междуетническото и междукултурното 

опознаване, толерантност и диалог; 

 

Цел: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Задачи: 



 Организиране и провеждане на информационно-образователни кампании с цел 

превенция на детската и младежка престъпност; 

 Намаляване броя на младите хора – извършители на престъпления; 

 Включване на деца и младежи, извършители на противообществени прояви в 

спортни, културни и трудови програми. 

 

7. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 Представителство на младите хора в обществения живот 

 Успешна професионална и социална реализация на младите хора 

 Активно участие в социални и културни организации и проекти 

 Увеличаване броя на младежките инициативи 

 Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа 

на развитието на младите хора 

 Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за 

здравословен начин на живот 

 Повишаване на активната гражданска позиция  и включване на младите хора в 

дейности по превенция на зависимостите 

 Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката престъпност 

 Намаляване на броя на правонарушенията, извършвани от млади хора 

 Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка и гражданска 

активност 

 Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми 

 Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни дейности 

 Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на 

младежите 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 

ЦЕЛИТЕ 
 Координиране на дейностите и оперативно взаимодействие  на всички структури, 

работещи в сферата на младежките дейности 

 Организиране и реализиране на разнообразни инициативи 

 

9. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
 Наблюдение изпълнението на плана 

 Планът е отворена система и подлежи на промени при постъпване на предложения 

 Анализиране на резултатите 

 Изготвяне на Отчет за изпълнение на плана за 2018 г. 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА 

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ 
 Популяризирането на целите и задачите в Общински план за младежта ще се 

осъществи чрез публикации на електронния сайт на Тервел, чрез регулярни 

прессъобщения до медиите, чрез ЦПЛР „Малкият принц“. 

 

11. ФИНАНСИРАНЕ 
 Годишни бюджети на институциите, ангажирани с изпълнение на плана 

 Целеви средства по одобрени проекти 

 Национални програми 

 



Календар на спортните и младежки дейности на                           
Община Тервел за 2019 година  

    
 №  Календарен месец Проява  Сума 

 
1 

февруари  Семинар-обучение „Сексуално 
и репродуктивно здраве" 

200,00 

 2 февруари  Интернет опасности 150,00 

 3 март Бридж турнир 1000,00 

 

4 

април 1.Безопасност в дома 
(начален етап на обучение); 2. 
Рискове за дравето при 
тютюнопушене и злоупотреба 
с алкохол- прогимназиален 
етап. 

100,00 

 5 април Общински крос- "Хан Тервел" 1300,00 

 
6 

април-май Общински турнир по 
минифутбол 

1300,00 

 
7 

април-май Млад огнеборец- общински 
кръг 

1300,00 

 8 май-юни Общински турнир по волейбол 1300,00 

 
9 

юни Семинар-обучение на тема 
„Избирам да съм независим“ 

150,00 

 
10 

юни Междуучилищен футболен 
турнир 

1500,00 

 11 октомври Общински крос- "Златна есен" 1300,00 

 
12 

октомври Семинар-обучение  
"Сексуална 
експлоатация/трафик на хора" 

100,00 

 13 ноември Толерантност 100,00 

 

14 

декември Обучение "връстници 
обучават връстници" по повод 
Световния ден за борба със 
СПИН 

200,00 

 15 януари- декември Турнир по шахмат 1000,00 

 16 януари- декември Клуб "Атлетик"  700,00 

 17 януари- декември Клуб "Дебати"  500,00 

 

  
Всичко: 12200,00 

 

      


