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I.ВЪВЕДЕНИЕ 
 
 
 Настоящият план е разработен съгласно разпоредбите на Закона за 
младежта, Националната стратегия за младежта  /2010-2020г./ и Европейската 
харта за участие на младите хора в живота на общините и регионите. 
 Годишният общински план за младежта е документ за планиране на 
младежката политика на местно ниво и методика за изпълнение на националната 
политика за младите хора. Той е ориентиран към младите хора на възраст от 15 
до 29 години с цел да насърчи пълноценното им участие  в социално-
икономическия живот на общината, подпомагане на пълноценното им развитие и 
подлежи на актуализация през годината на база новопостъпили предложения за 
дейности. 
 Предвидените дейности в Общинския план за младежта са насочени към 
подрастващите и младите хора без оглед на тяхната расова, етническа,  
религиозна, национална, социална или културна принадлежност. 
 Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички 
заинтересовани страни на местно ниво: Община Крушари, Учебни заведения, 
Културни институции, МКБППМН – Крушари, Дирекция „Бюро по труда“. 
 
 
II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 
КРУШАРИ 
  
1. Демографска характеристика 
 
 Община Крушари се намира в Североизточна България. Административно 
принадлежи  към  област Добрич  и заема 8,84% от територията й. Селищната 
мрежа на общината .обхваща 19 населени места. 
 По данни на ГРАО – Крушари към  31.12.2020г. общия брой на населението  
в Община Крушари е 7075 жители, от които броя на лицата на възраст между 15-
29 години е  2234  или  31,58  от общото население на общината.  
 Трудно е да се определи броят на реално пребиваващите младежи в 
общината, тъй като в различните сезони е различен. Една част от младите хора 
сезонно пребивават и работят в други населени места и в чужбина, друга част 
целогодишно работят в по-големите градове, където могат да се реализират. 
 Процентът на младежите на територията на общината е нисък е  резултат 
от отрицателния естествен прираст на населението на общината. Стремежът към 
независимост и реализация е доминираща черта сред младите хора в общината. 
През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция 
особено сред по-ниско образованата част. Високообразованите хора от общината 
не правят изключение от общата за страната тенденция да търсят реализация в 
големите градове, а част от тях и в чужбина. 



 Един от основните проблеми в Община Крушари е намаляването на 
раждаемостта и застаряването на населението в малките населени места, както и 
все по-засилващата се миграция на населението към големите областни центрове 
и в чужбина. Този проблем се отразява неблагоприятно върху развитието на 
училищната мрежа. 
 
2. Образователна структура при младите хора и достъп до образование 
 
 В Община Крушари има добра изградена мрежа от учебни заведения, която 
обхваща всички възрастови групи на задължително обучение. На територията на 
Община Крушари функционират : 

- ОУ“ Васил Левски“ – с. Коритен 
- ОУ „Отец Паисий“ – с. Лозенец 
- СУ „Христо Смирненски“ – с. Крушари 
- ДГ Крушари с изнесени групи в селата Коритен, Телериг и Лозенец 

Негативната  икономическа и социална обстановка води до намаляване 
темповете  на растеж, развитие и просперитет. Задържането на младите хора и 
включването им в заетостта е една от водещите цели на Община Крушари.  

Сградният фонд на всички образователни институции е в добро състояние 
и отговаря на санитарно-хигиенните условия и противопожарни изисквания за 
организация на образователно възпитателния процес. Във всички училища по 
необходимост се извършват текущи ремонти, с цел осигуряване на максимално 
добри  условия  за  провеждане на учебен процес. 

Всички училища се финансират на принципа на делегираните бюджети. 
Разпределението на средствата от държавния бюджет се предоставя на 
училищата по формула, според броя записани ученици.   

На основание чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищно и училищно 
образование се осигурява безплатен транспорт на всички деца и ученици до най-
близкото населено място. Превозът е организиран изцяло с предоставени 
автобуси от МОН и по общинската транспортна схема. 

Учебните заведения в Община Крушари  са кадрово осигурени с 
правоспособни учители по всички предмети. 

В образователната система на Община Крушари възможност за 
придобиване  на средно образование се осъществява в СУ „Христо Смирненски“ 
с. Крушари. Висок е процентът на ученици от уязвимите групи, които срещат 
трудности при възприемане на учебния материал, поради наличие на езикова 
бариера и нисък социален статус. За ограничаване на пропуски в училище, 
мотивиране в насока изграждане на добри умения и навици, училищното 
ръководство  работи  по  реализацията на Национални програми и проекти: 

Проект „Подкрепа за успех“ . Дейностите са  пряко насочени към 
преодоляване на  системни пропуски при усвояване на учебното съдържание, 
както и за превенция  на обучителни затруднения. 

Проект „Образование за утрешния ден“ – повишаване на дигиталната 
компетентност на учениците. 



Заниманията по интереси предоставят възможност на учениците да 
придобият допълнителни знания по различни направления : предприемачество, 
природни науки, технологии, изкуство и култура, спорт и др. 

Образователната структура на населението в Община Крушари се 
характеризира с висок дял на хора ниско образовани – завършили начално 
образование и хора без завършено образование. Най-висок е процентът на 
младите хора от ромски произход.  

Те не посещават училище, както поради социални причини, така и поради 
нежеланието си да се учат, залегнали традициите и в начина им на живот. 
Процесът на ранно отпадане от системата на образование, липсата на каквато и 
да е квалификация генерира бедност в особено големи мащаби.  

Едновременното действие на икономически, образователни, и етнокултурни 
фактори, които са рискови за отпадане  на ученици , оказват най-силно влияние.  

Икономически  фактори за напускане : ниски  доходи; нисък жизнен 
стандарт и битови условия; безработица и др.;  

Образователни фактори : ниска степен на училищна готовност, трудност 
при усвояване на учебния материал, нередовно посещаване на училище, 
конфликти с учители и съученици и др.; 

Влияние на семейната среда : отглеждане на деца от самотни родители, 
ниско образователно равнище на родителите, нехайно и безотговорно 
родителство; 

Предприетите действия от страна на училищните ръководства, община 
Крушари, МКБППМН е в насока подобряване нивото на образованост на 
подрастващите и младите хора, чрез включването им в различни инициативи, 
зависимост от техните амбиции и интереси. Съвместната работа с Народните 
читалища на територията на общината допринесе до ангажираност на младите 
хора и през летните месеци. Изпълнението на дейностите премина при строго 
спазване на противоепидемичните мерки. 
 

3. Здравословен начин на живот на младите хора 
 

Здравното обслужване на територията на общината е обезпечено с 
медицинско обслужване от медицински специалисти. Изградени са медицински 
кабинети в част от населените места, в които се обслужват и жителите от 
съседните села. Със стоматологичен кабинет и дрогерия  разполага  с. Крушари. 
Част от учебните заведения на територията на общината разполагат със здравни 
кабинети. 

Нивото на здравно образование сред младите хора е ниско и води до 
затруднения  със  справяне на  житейските  проблеми  и прилагане на  
здравословен  начин на  живот. Личните  лекари  практикуващи на територията на 
общината се стремят да предложат качествена услуга, която до голяма  степен  се  
влияе  от  няколко  фактора : ниска  грамотност, слаба  здравна  услуга  и  
финансова  нестабилност. 

За благосъстоянието и здравословната среда на младежите, родителите 
имат решаваща роля и следователно трябва да се вземат допълнителни мерки за  
подкрепа. Макар като цяло здравословното състояние на младежите в общината 



да е задоволително, някои аспекти предизвикват особена загриженост, а именно 
въпросите на храненето, физическата активност, сексуалното и психичното 
здраве.   

Медицинските специалисти участват в организирани училищни 
мероприятия  по  въпросите за  сексуалното  и  репродуктивно  здраве, превенция 
на болести, предавани по полов път, наркомания, тютюнопушене, алкохолна 
зависимост и др. с подрастващите и техните родители. 

Съгласно утвърден график в училищата се провеждат здравно-
образователни беседи в часа на класа по  различни теми.  

Семейната  среда играе водеща роля за здравословното състояние на  
младежите. Здравословния начин на живот  включващ хранене, физическа 
активност, ограничаване на вредните навици като тютюнопушене и употреба на 
алкохол са загриженост на родителите и е редно да предприемат допълнителни 
мерки. Зачестилите  ранни  бракове  в  непълнолетна  възраст и ранно 
майчинство  са  често  срещани  явления  сред младите  хора от уязвимите групи. 

Община Крушари поддържа политика на изграждане на добри условия за 
спорт и отдих  допринасящи  за  подобряване и стимулиране на здравословен 
начин на живот сред младите хора. 

Стадионът в с. Крушари е пълноценно използвана спортна база. 
Предоставен е за  организирани занимания по футбол за деца, юноши и младежи  
от общината. На него се провеждат  и  официалните  мачове на футболен  клуб 
„Заря“ – Крушари с други футболни отбори.  

С площадка за игра, зона за отдих и почивка, младежки клубове   
оборудвани с тенис на маса разполагат част от населените места. Предстои 
изграждане на такива  и  в  други села  от  Община  Крушари. 

Създадени са условия за занимания по интереси и укрепване здравето на 
учениците чрез спорт и туризъм и по училища. Налични са физкултурни салони,  
фитнес зала с уреди , открита  спортна площадка, игрища за хандбал, волейбол, 
баскетбол и малък футбол, фитнес на открито.  

Плувен басейн намиращ  в сградата на СУ“Христо Смирненски“ с. Крушари 
предоставя на деца, юноши и младежи живеещи на територията на общината 
възможност да упражняват плуване за здраве. Предвид усложнената 
епидемиологична обстановка в страната, дейността му е преустановена за 
неопределено време. 

 
4. Заетост на младежта 
 

Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им 
трудово и социално реализиране. 

 Важно е да се създават и поддържат условия за подобряване на 
пригодността и осигуряване на тяхната заетост в условията на пазарна 
икономика. 

Социалната и трудовата реализация на младите хора от община Крушари 
зависи от степента на образованост, придобити умения, професионална 
квалификация и откриване на нови трудови позиции.  



За съжаление голяма част от тях са социално и икономически зависими от 
семействата си и социални помощи от държавата. Младите хора завършили 
своето образование нямат трудов опит и се затрудняват по отношение на 
включване към трудовата заетост. 

За да се противодейства на нарастващата се младежка безработица, 
община Крушари търси начини за подкрепа на създаване на работни места, чрез 
включване в Национални програми по заетост. Програмите са с краткосрочен 
характер, а по-важно е в дългосрочен план да се създават устойчиви работни 
места. Достъпът до услугите за квалификация и преквалификация в Община 
Крушари  се  осъществява  главно,  чрез  Дирекция  „Бюрото по труда“. 

„Нова възможност за младежка заетост“, финансиран от Оперативна 
програма  „Развитие на човешките ресурси“  за  младежи до 29 годишна възраст 
са обхванати 13 младежи. 
 
5. Доходи  
 

В Община Крушари е налице висока безработица. Доходите са ниски в 
сравнение със средните  доходи  в големите населени места, а  оттам  и жизнения  
стандарт  на  младите  хора  е  сравнително  нисък. Много от младежите нямат 
лични доходи, получават социални помощи и са издържани от родителите си. 

 
6. Развитие на младежкото доброволчество и гражданска активност 
 
 На територията на Община Крушари няма регистрирани младежки 
организации. Разнообразните инициативи на доброволчески начала и с 
благотворителни цели на училища, читалища и  БЧК са част от неформалното 
младежко  доброволчество  в общината. 
 Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната 
среда финансира три проекта на Община Крушари през 2020г. на обща стойност 
30.000лв. С осигурено финансиране беше закупено паркова оборудване – пейки, 
маси за игри на открито, перголи, кошчета за смет. Озеленени и облагородени 
бяха парковото пространство в с. Крушари, централната част на с.Ефрейтор 
Бакалово, а в с.Бистрец бе изграден зелен еко  кът с цветарници, чешма, дървена 
пергола  и пейки.  
 И по трите проекта с помощта на доброволен труд на младежи и други 
жители  бяха почистени избраните терени, залесени с вечно зелена растителност, 
розови храсти и  други растения. 
 
7. Младежка престъпност 
 

На територията на Община Крушари рисковото и девиантно поведение на 
младото поколение се контролира от инспектор -  детска педагогическа стая  към 
РУ Полиция -  Добрич и  Местна комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни – Крушари. Взаимодействието между отделните 
институции и обществени възпитатели е насочено към осъществяването на 
корекционно-възпитателна  работа и професионална подкрепа на деца и юноши, 



както и на техните семейства; професионална подкрепа на агресивни деца и деца 
в риск и други насочени от отдел „Закрила на детето” – гр. Добрич, Районна  
прокуратура  Добрич и училищните  ръководства. 

Превантивната дейност се извършва, чрез организиране на различни 
конкурси, изложби, беседи, спортни мероприятия и др. 

„Център за социална превенция“ към Община Крушари работи по 
превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадане от училище на 
деца и юноши, обучение в умения на самостоятелен живот и социална 
интеграция,  консултиране и подкрепа на семейства в риск, деца с девиантно 
поведение и консултиране на деца насочени от МКБППМН. Създадени и 
поддържани са много добри работни връзки с всички държавни институции. 

Центъра работи в полза  на деца, младежи и техните семейства  за  
ограничаване на отрицателни прояви, в тяхна подкрепа и мотивация за личностно 
изграждане,в насока превенция на младежката престъпност в община Крушари.  

През 2020г. МКБППМН – Крушари  разгледа пет възпитателни дела с 
противообществени прояви при малолетни и непълнолетни. 
 
8. Достъп до информация 
 
 Информационни услуги за младежи се предоставят от  Дирекцията  „Бюро 
по труда“, както и от читалищата и библиотеките на територията на Община 
Крушари. Поради наличието на общодостъпен интернет и поради социалната 
насоченост на Годишната програма за развитие на читалищната дейност, 
включваща работа с младежи, качеството на достъпа до информация за 
младежки програми и специализирани консултации се подобрява. 
 Културното и духовното израстване в населените места се подпомага от 
седем читалища и действащите към тях библиотеки. По Програма „Глобални 
библиотеки“  е  включен  информационен  център към Народно читалище „Йордан 
Драгнев – 1894г.“ с. Крушари, който предоставя възможност за равен достъп до 
информация, проектни предложения и програми, касаещи младежките проблеми и 
начините за решаването им. 
 
II. ПРИОРИТЕТИТЕ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 
  

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на 
младите хора; 
 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 
 3. Насърчаване на  здравословния начин на живот; 
 4. Превенция на социално включване на младите хора в неравностойно 
положение; 
 5. Развитие на младежкото доброволчестно; 
 6. Повишаване на гражданската активност; 
 7. Развитие на  младите хора в малките населени места и селски райони; 
 8. Междукултурно младежко общуване; 
 9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 



 
III. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 
 

 Дейности Инициативи, 
кампании 

Отговорни 
институции 

Финансиране 

1.Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на 
младите хора. 
Осигуряване на 

възможност за 

придобиване на 

трудов стаж на 

безработни 

младежи, чрез 

средства от 

оперативни и 

национални 

програми. 

Организиране на 

срещи и дискусии за 

запознаване с 

Националните 

програми за заетост 

на младежите,  

въпросите на  

професионално 

образование, 

квалификация и 

сезонна заетост. 

Община Крушари, 

Дирекция „Бюро по 

труда“, Училищни 

ръководства. 

Програми по 

заетост. 

Консултиране на 

предприемчиви 

млади хора с цел 

развитие на 

собствен бизнес. 

Организиране на 

срещи на младите 

хора с 

представители на 

МИГ „Тервел – 

Крушари“ 

Община Крушари Не е необходимо 

 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги. 
 
Предоставяне на 

актуална  и достъпна  

информация,насочена 

към широк кръг от 

интереси и 

потребности.  

Обновяване на 

интернет страницата 

на общината за 

младежки проекти, 

програми и др. 

възможности. 

Община Крушари Не е необходимо 

Консултиране и 

подпомагане на 

младите хора относно 

семейно планиране, 

умения за добро и 

отговорно 

родителство. 

Разкриване на 

услуги за семейно 

консултиране на 

територията на 

община Крушари по 

Проект „Подкрепено 

детско развитие“ 

Община Крушари Проект „Подкрепено 

детско развитие“ 

Стимулиране на 

младите хора за 

участие в самодейни 

и професионални, 

творчески групи и 

Организиране на 

концерти, театри, 

конкурси с участие 

на талантливи 

младежи. 

Община Крушари, 

Народни читалища 
Община Крушари 



състави. 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот 
 

Превенция на 

тютюнопушенето, 

употреба на 

наркотици и полово 

предавани болести. 

Провеждане на 

анкетни проучвания, 

с цел анализиране 

информираността на 

младите хора за 

здравословния 

начин на живот 

МКБППМН Бюджет МКБППМН 

Превенция на 

факторите,създаващи 

риск от ранна 

бременност и болести 

предавани по полов 

път. 

Информация по 

въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивно 

здраве, превенция на 

болести, предавани 

по полов път. 

Община Крушари и 

училища 

Не е необходимо 

Стимулиране на 

детския и младежки 

спорт. 

Организиране на 

общински спортни 

турнири „Спортът е 

здраве“ 

Община Крушари 

МКБППМН 
Общински бюджет и 

бюджет на 

МКБППМН 

Създаване на 

възможности за 

обучение на младите 

хора по въпросите на 

здравето, спорта и 

физическата 

активност. 

Стимулиране на 

младите хора към 

занимания с масов 

спорт, чрез 

използване на 

условията, която 

предлага  

съществуващата 

спортна 

инфраструктура. 

Община Крушари и 

училища 

Общински бюджет 

4. Превенция на социално изключване на младите хора в неравностойно 
положение. 
 
Подпомагане на 

социалната адаптация 

и повишаване на 

пригодността на 

заетост на младежите 

в неравностойно 

положение. 

Мероприятия за 

запознаване на 

младежите в 

неравностойно 

положение с 

възможностите за 

професионална 

реализация. 

Община  Крушари, 

Бюро по труда 

Общински бюджет 

5. Развитие на  младежкото  доброволчество.  
 
Организиране на 

доброволчески 

Участие на младите 

хора в кампании „Да 

Община Крушари Общински бюджет 



инициативи. помогнем на 

приятел“ и 

„Протегната ръка“-

подпомагане на 

възрастни хора и 

приятели нуждаещи 

се от помощ. 

6. Повишаване на гражданската активност 
 
Насърчаване на 

гражданската 

активност. 

Формиране на 

гражданското 

самосъзнание и 

насърчаване на 

младите хора за 

участие в 

обществения живот на 

общината. 

Община Крушари Общински бюджет 

Отговорно 

отношение на 

младите хора към 

природните 

богатства на 

общината. 

Младежки общински кампании за опазване 

на околната среда. Включване в кампания 

„Зелена България“ 

Община Крушари,училища и 

МКБППМН  

Общински бюджет 

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

подпомагане на 

читалищата като 

средище за 

информация, 

неформално 

обучение, културно 

изразяване на 

младите хора от 

общината. 

Включване на 

младите хора в 

инициативи на 

Народните читалища 

на територията на 

общината. 

Община Крушари, 

Народни читалища 

В рамките на 

бюджета. 

8. Междукултурно младежко общуване 
 
Приобщаване на 

младите хора към 

комуникация с хора 

от различен 

културен фон. 

Толерантно 

отношение към 

различните етноси, 

подобряване на 

уменията за диалог и 

сътрудничество и 

опознаване на 

традициите  на 

различните култури. 

Община Крушари, 

Народни читалища 

В рамките на 

бюджета. 



Интеркултурно 

образование и 

възпитание.  

Запознаване с 

традициите и 

фолклора на 

различните етнически 

общности 

Училища Не е необходимо 

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

образователни 

кампании за 

превенция на  

правонарушенията, 

извършени от млади 

хора. 

Беседи на тема „Не на 

агресията“ 

Община Крушари 

и МКБППМН 

Не е необходимо 

Организиране на 

програми за пътна 

безопасност. 

Информационна 

кампания на тема 

„Безопасност на пътя“ 

„Правила за безопасно 

шофиране“ 

Училища и 

МКБППМН, 

служители от 

Полицейско 

управление. 

Общински бюджет 

 Изграждане на 

доверие между 

младите хора и 

правоохранителните 

органи. 

Беседи на тема  

„Моето място в 

обществото“ 

Училища и 

МКБППМН, 

служители от 

Полицейско 

управление. 

Не е необходимо 

 
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ 

 Общинска администрация – Крушари; 

 Дирекция „Бюро по труда“ 

 МКБППМН – Крушари;  

 Народни читалища на територията на общината. 
Средствата за реализиране на  плана се осигуряват в рамките на бюджета 

общината и средства от проекти.  
 
 

 

 


