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ВЪВЕДЕНИЕ 
 

             Настоящият Годишен план за младежта-2017 г. се приема в изпълнение на Закона за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и 

на Националната стратегия за младежта 2010-2020 г. Тези два документа формират държавната политика за младите хора в 

съответствие с приоритетите за развитие. Основните теми и широкият обхват на 

проблемите, които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход 

в неговото изпълнение. 

Основните принципи за изработване и реализация на плана са: 

 съответствие на програмите и услугите за младежи с националните,европейските и международни стратегически документи – 

Национална стратегия за младежта /2010-2020/, ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на общините и 



регионите, приета от Съвета на Европа, Хартата на правата на човека, Конвенцията за правата на детето на ООН, Европейска 

конвенция за правата на човека и основните свободи; 

 законосъобразност; 

 недискриминация, равнопоставеност, обществена солидарност и 

толерантност към всички групи младежи; 

 ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи; 

 многосекторен подход; 

 иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи, 

младежки проекти и инициативи; 

 професионализъм при управлението на услугите за младежи; 

 ефективност, прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите 

средства; 

 надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги; 

 изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално 

ниво с участието на всички заинтересовани страни. 

 

Общинският план за младежта съдържа: 

1. анализ на предизвикателствата пред младежите в община Банско; 

2. приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта и мерки за постигането и; 

3.описание дейностите, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за младежта; 

4. организация и координация на дейностите; 

5. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта; 

6. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

 

 ЦЕЛ : 

             Подобряване качеството на живот на младите хора от община Банско и на условията за успех на всеки млад човек чрез 

устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в 

развитието на България и Европейския съюз. 



 

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 

БАНСКО 

1. Демографска перспектива 

           Общинският план за младежта е насочен към младите хора от 15 до 29 години, 

живеещи в община Банско, без разлика от техните образователни, социални, религиозни, политически и етно-културни 

характеристики. 

           Факт е, че голяма част от младите хора напускат общината, продължавайки образованието си след 7 или 8 клас в други градове, 

не малка част след завършено средно образование са приети във висши учебни заведения и предпочитат възможностите на големия 

град за намиране на работа и живеене. Подобно на много свои връстници, много младежи от общината търсят възможност за 

финансова стабилност и по-уреден живот извън пределите на държавата. 

 

2. Формално и неформално учене 

           В община Банско има 6 общински неспециализирани училища: СУ „Неофит Рилски”, гр.Банско; НУ„Св.Паисий Хилендарски”, 

гр.Банско; ОУ„Св.Климент Охридски”, гр.Добринище; ОУ„Св.св.Кирил и Методий”, с.Места; ПЛТГ „Никола Вапцаров”, ПГССТ 

„Алеко Константинов” и 1 държавна професионална гимназия по електроника и енергетика/ПГЕЕ/. Част от завършилите основно 

образование от селата продължават в средните училища на територията на общината. Много от тях продължават образованието си в 

средните училищата в гр.Разлог и гр.Благоевград. 

           СУ”Неофит Рилски” вече няколко години не успява да формира гимназиална паралелка и функционира като основно  

общообразователно училище. Материалната база е обновена, с отлични условия за класни, извънкласни занимания и спорт. Създадени 

са условия за ресурсно подпомагане и интегрирано обучение на деца със СОП.  

            В с.Места основното училище ОУ”Св.св.Кирил и Методий” е със статут на „средищно и защитено училище”. Всяка година в 

него се обучават около 80 деца от 1 до 8 клас. Създадена е целодневна организация на учебно-възпитателната работа. За учениците е 

осигурен безплатен транспорт до училището, както и столово хранене. Така всички деца от отдалечените селища в община Банско имат 

пълен достъп до образование. 

            Ежегодно от общинската образователна система отпадат млади хора без завършен 6, 7 или 8 клас и те са предимно от ромски 

произход. За 2016 година техният брой е 2 . 

            Неформалното учене е една възможност за личностно израстване. В национален план вече се прилага Наредба №2/13.11.2014г. 

на МОН, която регламентира валидирането на професионални знания, умения и компетентности, постигнати чрез неформално и 

самостоятелно учене. В ПГССТ”Алеко Константинов” и ПЛТГ”Никола Вапцаров”, гр.Банско се извършва такава педагогическа услуга.   

           

3. Младежка заетост 



            Младежите, които остават в общината след получаване на образование /основно, средно или висше/, търсейки работа, се 

сблъскват с проблеми, типични за тяхната възрастова група, поставена в условията на малкия град: 

1. Условията на труд и заплащане демотивират част от младежите. 

2. В малкия град не може да се осигури работа на всички завършили висше образование,  поради ограничения пазар на труда. 

3. При определени позиции работодателите очакват от кандидатите за работа да имат стаж по специалността, а това е невъзможно при 

току що завършилите младежи. 

4.  Липсата на професионален опит също е причина младите хора да не бъдат наемани за работа. 

5. Липсата на работа за най-ниско образованите младежи е причина те да се влеят в потока на сивата икономика и често да са жертва на 

нелоялност. 

             При кандидатстване по програми и проекти за заетостта, приоритет на общината ще продължава да бъде целевата група на 

младежи до 29 години. През 2016г. общината осигури трудова заетост само на 1 младеж, по НП” Старт на кариерата”. 

              

4. Достъп до информация и качествени услуги 

            Все по-висок е процентът на младите хора, които ежедневно ползват интернет 

услуги, включително и в селата, а това е един от съвременните начини да бъдат добре 

информирани. 

            В община Банско няма Младежки информационно-консултантски център. МКБППМН, отдел”Закрила на детето”, детската 

педагогическа стая към РПУ-Банско са институциите, който основно работят с деца и младежи в риск, но предоставят и информация по 

отношение превенцията на отпадане от училище, СПИН, трафика на хора, употребата на наркотици и др. 

            Обмисля се идеята за създаване на общински Център за подкрепа за личностно развитие, в който да се предлагат по-широк 

набор от образователни, психологически, педагогически, корекционни, терапевтични, рехабилитационни и консултативни услуги. В 

изпълнение на изискванията на ЗПУО, общината следва да  разработи своя Стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата 

и учениците.  

 Един от приоритетите в политиката на Община Банско днес е повишаване качеството и достъпът на населението до 

информационни услуги. Информацията достига до хората чрез електронни и печатни  медии, кметствата, читалищата, учебните 

заведения, обществените библиотеки, музеите, информационните и духовни центрове и др.. Обществените библиотеки в община 

Банско са оборудвани с компютри и осигуряват широк достъп до интернет и до различни онлайн информационни услуги. Това е в 

помощ на младите хора в общината, особено на тези, които живеят в селата Места и Филипово. 

От 2013г. в община Банско функционира електронна система „Акстър кметства” за онлайн административно обслужване на 

населението, към която са включени всички кметства и кметски наместничества от общината. Служителите на отделните кметства от 

общината, работят с общинската деловодна система, въпреки отдалечеността на работните им места.Така се улесни достъпът на 

гражданите до информация и административни услуги. 



Въведени са 80 вида електронни услуги, достъпни на страницата на общината, което дава възможност на потребителите да 

подават своите заявления не само на гише, а и по електронен път. Създадена е разширена  деловодна справка- информационна услуга, 

достъпна на общинската електронна страница, която показва всяка стъпка при изпълнението на подадените заявления. Работата на 

общинските служители е напълно прозрачна и предсказуема. 

Въведена е услуга за онлайн проверка и заплащане на данъчни задължения. 

Внедрена е Географска информационна система ГИС-уеб база данни с процедура за обслужване на дейности, свързани с 

устройство на територията и предоставяне на услуги на външни потребители. 

На площад „Никола Вапцаров” е монтирана светодиодна табела, представляваща динамична среда за визуална комуникация на 

разположение на жителите и гостите на гр.Банско. Тя предоставя визуална информация за предстоящи събития в обществено-

културния живот на общината. 

 

5. Гражданската активност 

           Ръководството на общината е отворено за диалог и взаимодействие между младите и местната власт. С цел по –пълноценно 

включване на младите хора в обществения и културен живот на общината, през м.април 2014г., беше създаден Младежки 

консултативен съвет. Намеренията са общината като институция да оказва пълна подкрепа на младежите при поставянето и 

решаването на значими за тях  въпроси. 

6. Спорт и здравословен начин на живот. 

На територията на Община Банско има сформирани 16 спортни клуба по различните видове спорт: 

- „Ски клуб-Банско” предлага три направления на зимните спортове- алпийски дисциплини, ски-бягане и биатлон. 

- „Ски клуб Юлен”, гр.Банско, 

- Таекуон до клуб”Хоук”-Банско, 

- Спортен клуб „Кик бокс-Банско”, 

- Сдружение „Бадминтон клуб Банско”, 

- Футболен клуб-Банско, 

- Спортен клуб „Армспорт-Банско”, 

- Сдружение ”Тенис клуб Еделвайс”, 

- „Ски клуб Добринище 2015”, 

- „Велоклуб-Добринище”, 

- Спортен клуб „Джангал-Банско”, 

- „Сдружение спортен клуб АлПиринСки”, 

- „Футболен клуб- Добринище”, 



- „Сдружение с нестопанска цел Мото дружина Банско”, 

- Мотоклуб „Моторел”, гр.Добринище, 

- „Шахматен клуб-Добринище”. 

            Младите хора в градa и общината имат възможност да спортуват активно, според личните им предпочитания. Общината 

разполага с правоспособни треньори и добра спортна база - училищни физкултурни салони, съоръжения, спортни площадки. Зимните 

спортове и планинският туризъм в община Банско са с многогодишни  традиции. Чрез различните спортни занимания младите хора 

развиват ценни физически и психически качества, осъществя се превенция на заболявания, както и превенция на противообществените  

прояви и престъпността. Всяко от спортните събития на територията на община Банско протича с активното участие на ученици и 

младежи. За голяма част от младите хора спортът се е превърнал в потребност и в начин на живот.  

            Затова общината ще продължи да подкрепя развитието на спорта и физическата култура.  

  Община Банско ще продължи да извършва и всички необходими дейности по посока превенция здравето на подрастващите: 

         1). Лекции на теми: „Здравословно хранене”, „Природа и здраве”, „Хигиена на ученето”, „Здрав дух в здраво тяло” , „Деца на 

пътя” , „Двигателна активност”, ”Вредата от алкохола и тютюнопушенето”, „Сексуална култура”, „Рисково сексуално поведение и 

превенция” и др. 

         2). Профилактика на наркоманиите под ръководството на специалисти от Общински съвет по наркотични вещества- гр. 

Благоевград: 

              -    лекции на тема „Зависимости – наркотици” за  ученици от 5 до 12 клас. 

              - ежемесечни извънкласни занимания по клубове към училищата по проблемите на наркоманиите.  

         3)  Превенция на агресията и насилието . 

         4)  Превенция и контрол на СПИН и ХИВ.  

         5)  Борба с диабета. 

           

 7. Развитие на младежко доброволчество 

Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да изразят своя порив към хуманност и грижа за другите, както 

и да се утвърдят общочовешките ценности сред младото поколение. 

По въпросите на доброволчеството на територията на Община Банско работят активно следните организации: 

        - училищата, 

- Български Червен кръст, 

- МКБППМН, 

                   - Сдружение «Избор» за оказване помощ и подкрепа на деца с увреждания, 

                   - Ротъри клуб Банско-Разлог, 

                   - Ротъракт клуб Банско-Разлог, 



                   - НПО «Християнски център- Банско». 

           Българският младежки Червен кръст е организация с утвърден облик, обществен авторитет и капацитетни възможности, които я 

превръщат в подходяща алтернатива за обществена изява на младите хора.  

Доброволният труд е в основата на всички социални и хуманитарни дейности.  Създават се доброволчески клубове в училищата 

в гр.Банско, организират се дарителски кампании, доброволчески инициативи и събития. 

 

8. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение  

В община Банско функционират следните заведения за социални услуги, подходящи за деца и  младежи от 18 до 25 годишна 

възраст : 

 -  Дневен център за деца с увреждания «Здравец», 

            -  4 защитени жилища за лица с лека умствена изостаналост след 18 години, 

 -  Социално предприятие за производство на хартиени пликове – 6 бр. младежи. 

 -  Център за социална рехабилитация и интеграциа за деца и младежи. 

            Центърът за социална рехабилитация и интеграция осигурява подкрепа на деца и младежи в неравностойно социално 

положение, чрез предоставяне на  възпитателни, психологически и социални услуги, обезпечаващи техните възможности за справяне с 

трудностите, свързани както с интеграцията им към общността, така и с успешната им професионална и личностна реализация. 

             Общественият съвет по социално подпомагане и услуги работи активно. По негова инициатива е поставен въпросът за 

откриване на нови социални услуги в общността. Подобряването и разширяването на социалните услуги на територията на община 

Банско ще бъде важен ангажимент на местната власт и през 2017г. 

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

            Достъпът до информация в малките населени места и селските райони се осъществява чрез кметствата и кметските 

наместничества. Важно е да се отбележи, че интернетът вече е достъпен и в най-малките селища. В читалищата на с. Места, на с. 

Филипово и с. Кремен има компютри и желаещите младежи имат възможност за ежедневен достъп до интернет. Не малък е броят на 

ученици и младежи със собствен компютър.   

             По отношение възможностите за прекарване на свободното време, общината поощрява читалищните настоятелства по села да 

приобщават млади хора към дейностите на читалищата. Спортуването на неформални групи се стимулира и чрез организиране на 

общински турнири. 

             Възможностите за професионална и личностна реализация са ограничени -малък е броят на назначените на работа в селата. 

Голяма част от тях са принудени да търсят работа извън пределите на общината и родината.   

 

9. Превенцията на престъпността 



             За превенция на престъпността сред младите хора Община Банско работи в координация с МКБППМН, Детската педагогическа 

стая, Прокуратурата, отдел „Закрила на детето”, училищните ръководства, кметове на кметства, РПУ- Банско.  

             Изводите, които правят работещите в системата за борба с противообществените прояви и престъпления сред подрастващите, е 

че най-добрата превенция на вредните влияния, зависимости и поведенчески аномалии се постига с адекватни образователни и 

възпитателни дейности.  

             Сериозни надежди в това отношение се възлагат на системната психологическа работа с подрастващите, с цел откриване на 

причините за агресивно поведение и навременно предотвратяване проявите на насилие и агресия в училище и в къщи. Идеята е във 

всяко училище да има психолог, етопед или педагогически съветник. За сега такива специалисти има само в НУ”Св.Паисий 

Хилендарски” и в СУ”Неофит Рилски”. 

 

 ПРИОРИТЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА 

МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ: 

 

1. Подобряване условията за професионална реализация на младите в общината, засилване връзките между училищата и бизнеса. 

2. Цялостно подобряване условията на живот за младите в община Банско. 

3. Разработване на програми и проекти, насочени към младежката заетост. 

4. Повишаване нивото на информираност и знанията за здравословен живот. 

5. Активизиране на участието на младите хора при решаване на проблеми с обществен характер. 

6. Поощряване на политическата и гражданска активност на младите и оказване на помощ при учредяване и регистрация на младежки 

НПО. 

7. Обогатяване на културния и на спортния календар на общината със събития, насочени към младежите. 

8. Намаляване броя на правонарушенията, извършвани от млади хора чрез организиране на мероприятия за превенция. 

 

 ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ 

НА ЦЕЛИТЕ: 

 

1. Стимулиране изграждането на младежки организации / извън политическите партии/ на територията на община Банско. 

2. Активна и пълноценна работа с Младежкия консултативен съвет към община Банско. 

3. Ежемесечни срещи между младежи, НПО, представители на местната власт и членове на неформални младежки организации. 

4.  Организиране „ Дни на отворените врати в общинска администрация- Банско”. 

 

 



НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН: 

 

1. Получаване и обобщаване на обратна връзка за младежките дейности в общината. 

2. Анализиране на постигнатите резултати и набелязване мерки за преодоляване на възникнали проблеми. 

 

ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ: 

 

1. Чрез електронния сайт на общината. 

2. Чрез общински и областни медии. 

3. Чрез социалните мрежи. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ:  Дейности за изпълнение на годишния план за младежта - 2017 година, на община Банско. 

 

 

ДЕЙНОСТИ  ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА  ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА  

 ОБЩИНА БАНСКО 2017 ГОДИНА 

 

ЦЕЛ 

 

ДЕЙНОСТ 

 

БЮДЖЕТ 

 

СРОК 

 

ОТГОВОРНА 

ИНСТИТУЦИЯ 

 

Здравно-информационна кампания за 

здравословно хранене, двигателна активност и 

спорт. 

  

 

     постоянен 

 

Училища, община, 

БЧК-клубове 

 

Насърчаване на 

здравословния 

начин на живот 

сред младите хора. Кампания по превенция на насилието, вредните 

влияния, наркотичните зависимости и 

противообществените прояви сред учениците и 

младежите. 

 

  бюджет на 

МКБППМН, 

училища. 

НПО  

 

м.април  

м.октомври 

 

Училища, МКБППМН, 

ОбС по наркотични 

вещества-Благоевград 



 

Спортни състезания по: 

-ски-алпийски дисциплини, 

-по биатлон, 

-по ски бягане. 

 

 

Бюджет на 

Ски-

клубовете в 

Банско 

м.януари, 

февруари,март 

2017г.,съгласно 

спортния 

календар на ски 

клубовете 

 

Ски клуб Юлен 

Ски клуб-Банско 

Ски клуб Добринище 

 

Развитие на 

активен спорт  за 

деца и младежи. 

Спортни състезания по: 

-Таекуон до, - колоездене, 

-кик бокс, - ендуро, 

-бадминтон, - планинско колоездене, 

-тенис на корд, - тенис на маса, 

-армспорт, - шах, 

-футбол. - волейбол 

17 май-Ден на българския спорт-спортни изяви по 

училища и  клубове. 

Игри за деца и младежи с увреждания. 

 

От 

бюджетите 

на отделните 

клубове 

 

Според  

спортния 

календар на 

съответните 

клубове. 

 

17.05.2017г. 

 

 

Училища, 

Спортни клубове 

Община 

Повишаване на 

сексуалната 

култура на младите 

хора. 

Здравно-информационна кампания за сексуално 

здраве и възпитание; рискове на ранните бракове,  

отговорности на родителството. 

  

м.март 2017г. 

 

Училища ,община, НПО, 

БЧК-клубове 

Развитие на психо-

физическите, 

нравствените и 

духовни качества 

на личността. 

 

Спортно- образователни игри, състезания, 

скаутски лагери, плувно лято за деца и младежи. 

 

 

 

 

 

 

м.юни, юли-

2017г. 

 

Училища, спортни 

клубове-Банско, 

НПО 

 

Създаване на 

подкрепяща среда 

за професионална 

реализация на 

младите хора в 

община Банско. 

 

Провеждане на задължителни  практики  на 

студенти от ЮЗУ-Благоевград в учебните и 

социални заведения на община Банско. 

 

Според 

договорени-

те условия 

между ин-

ституциите.  

 

 

Според учебната 

програма за 

студенти 

2017г. 

Община, 

ЮЗУ”Н.Рилски”-

Благоевград, 

общинските училища и 

детски градини. 

 



 

Срещи на бизнеса с професионалните гимназии-

ПЛГГ,ПГССТ,ПГЕЕ 

  

 

м.април 

Училища, община, НПО, 

браншови организации и 

сдружения на 

хотелиерите, 

туристическа камара. 

Провеждане на ученически практики в 

туристически и производствени обекти на 

територията на общината. 

 

 Съгласно 

учебния график 

на професионал 

-ните училища. 

Училища-

ПГССТ,ПЛТГ,ПГЕЕ; 

Община, браншови 

организации. 

 

Включване на средношколците в национални и 

европейски образователни проекти. 

  

постоянен 

 

Училища, НПО, община 

 

Общинска подкрепа  за концертите, медийното 

представяне и публичните изяви на младежките 

музикални и художествени инициативи. 

 

 

 

   Общински 

бюджет 

     

     

 

 

 

   постоянен 

 

 

Община, читалища, 

училища 

 

 

Древните български традиции:„Работилницата на 

Баба Марта”. 

 

  

     1 март 

 

Училища, читалища, 

община 

 

 Общинско междуучилищно състезание „Аз пиша 

грамотно” за средношколци. 

 

 

   Общински 

бюджет  

 

м.март 

 

 Община, професионални 

гимназии 

 

Ден на детската книга и изкуствата за деца. 

  

м.април 

 

Училища,община, 

читалища 

 

 

 

 

Развитие на 

таланта, 

творческите 

умения и 

културното 

изявяване на 

младите хора в 

общината. 

 

Великденска празнична седмица на община 

Банско - работилница „Писано яйце”. 

  

        

       м.април 

 

Община 

Училища и детски 



градини 

 

24 май-Ден на българската просвета и култура. 

 

 

 

           

         24 май 2017 

 

 Община, училища 

 

    Общински летни школи за деца. 

      

   Общински 

бюджет 

        

  м. юни и юли  

 

                

 община 

 

 „Банско 2017”, V международен конкурс за 

детска рисунка 

  

 м.юли, август 

 

Община, НПО 

 

Участие на млади музиканти в провеждането на 

„Джаз фестивал-Банско 2017” 

  

     м.август 

          

   община 

 

Участие на деца и младежи в културните 

мероприятия в чест на „5 октомври -празникът на 

Банско” 

  

 

1-5 октомври 

 

Община, училища, 

читалища,НПО за 

младежи 

 

„Будител на годината-Банско 2017” 

 

 

 

      

    1 ноември 

 

Община,училища, 

читалища, музеи. 

 

Коледни и новогодишни празници на община 

Банско. 

  

м.декември 2017 

 

Община, 

училища,читалища 

Подобряване на 

достъпа до 

информация и 

качествени услуги 

за младежите. 

 

Изграждане на Младежки информационно-

консултантски център за информиране, 

консултиране и подпомагане на младежите за 

тяхната социална и личностна реализация. 

 

  

до края на 2017г. 

 

Община, НПО, 

Младежки консултативен 

съвет  

 Редовни заседания на Младежкия консултативен 

съвет по въпроси на младите хора. 

 постоянен Община, Младежки 

съвет 



Образователна кампания за млади родители.  

   

        м.юли Община, училища, НПО, 

БЧК клубове 

Провеждане на кръгла маса на тема:” Младежите 

и местното самоуправление”. 

         м.юни 

 

Община, Младежки 

съвет, средните училища, 

НПО 

 

Изготвил: 

ИВАНКА БОНКИНА 

Мл.експерт „Образование, мл.дейности и спорт” към ОбА-Банско 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


