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Законът за младежта е създаден в изпълнение на приоритетите на Националната
стратегия за младежта (2010-2020), която определя визията на правителството на
европейското развитие на България по отношение на политиката за младите хора в
страната. Тя е насочена към подобряване качеството на живот на младите хора чрез
създаване на устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим социален
капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на България и
Европейския съюз.
Стратегическите цели, заложени в документа, са свързани с насърчаване на
икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на
достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на
живот, превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно
положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската
активност, развитие на младите хора в малките населени места и селските райони,
развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на ролята на
младите хора в превенцията на престъпността.
Изпълнението на Националната стратегия за младежта (2010-2020) се координира
от Министерството на младежта и спорта. За постигането на нейните цели се изготвя
годишен национален план за действие, чрез който се програмира и осигурява ресурсно
държавната политика за младежта.
Целите на националния стратегически документ се изпълняват от всички ресорни
държавни институции в страната, чиято дейност има отражение върху живота на
младите хора в страната, както и от общините в Република България, на принципа на
междусекторното сътрудничество, многосекторния подход и съвместното управление с
младите хора в страната.
Общинският план за младежта, разработен от община Любимец, е инструмент за
изпълнение на приоритетите на общинската и национална политика за младите хора.
Планът е в съответствие със Закона за младежта и приоритетите на Националната
стратегия за младежта (2010-2020).
Основните теми и широкият обхват на проблемите, които засягат младите хора,
налага прилагането на многосекторен подход в неговото изпълнение. В тази връзка
Общинска администрация ще си сътрудничи в областта на образование, трудова
заетост,
здравеопазване,
конкурентоспособност,
социално
включване,
равнопоставеност на половете и др.
На общинско ниво многосекторният подход се развива чрез включване на
целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора и осигуряване на
възможности за конструктивен диалог с тях при формулирането, изпълнението и
оценката на младежката политика и ангажиране на организациите и институциите,
работещи с млади хора.

Принципите, въз основа на които се разработва и реализира настоящият документ,
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 за правата на човека, Конвенцията за правата на детето на
ООН, Европейска конвенция за правата на човека и основните свободи и т.н.;
законосъобразност;
недискриминация, равнопоставеност, обществена солидарност и толерантност
към всички групи младежи;
децентрализация;
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.

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В
ОБЩИНА ЛЮБИМЕЦ
Общинският план за младежта обхваща 2020 година, в рамките на която ще бъдат
реализирани конкретни дейности в община Любимец, свързани с участие и съдействие
на младежи от общината. Успешното реализиране на предвидените дейности ще доведе
до постигане на приоритетите, очертани в плана.
Планът набелязва дейности в следните посоки:
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите
хора
2. Подобряване на достъпа да качествени услуги
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
4. Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно
положение
5. Развитие на младежко доброволчество
6. Повишаване на гражданската активност
7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони
8. Развитие на междукултурния и международния диалог
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Целта е чрез осъществяване на инициативи и кампании, да се насърчи активността
на младите хора в различни области на живота, да се подобри качеството на услугите,
да се повиши здравната култура на младото поколение, да се създадат условия за
придобиване на знания и умения за успешна личностна и професионална реализация.

Обща характеристика на общината
Община Любимец се намира в югоизточната част на Южен централен регион и
административно принадлежи към област Хасково. Територията й е 344 кв.км. и се
нарежда на шесто място в областта по този показател. На изток граничи с община
Свиленград и Република Гърция, на юг с община Ивайловград и на запад- с общините
Маджарово и Харманли. В общината са разположени 10 населени места: градЛюбимец /общински център/ и девет села- Малко градище, Вълче поле, Лозен, Белица,
Георги Добрево, Йерусалимово, Оряхово, Васково, Дъбовец.
Едно от селата- Малко градище, е с население над 350 души, а останалите- под тази
цифра.
Население-демографска характеристика
Населението на община Любимец, по данни от преброяването през месец февруари
2011 г., наброява 10 214 души, от които мъже - 5069 и жени-5 145. От тях 7654 души
живеят в град Любимец, а 2560 души- в селата на община Любимец. По данни от НСИ
(преброяването през 2011г.) 1606 души се самоопределят като роми. Това поставя
община Любимец на второ място в областта по процентно съотношение на ромите към
българите.
Естественият прираст в община Любимец е отрицателен и е малко над средното
равнище за областта. Върху естествения прираст влияние оказват както
икономическите, така и редица социални фактори, свързани с културата и начина на
живот на населението.
Възрастова структура
По данни от преброяването през 2011г. възрастовата структура за община
Любимец е следната:
- 1646 души под трудоспособна възраст
- 5688 души в трудоспособна възраст
- 2880 души над трудоспособна възраст
Образование
В община Любимец функционират четири училища- три се намират на
територията на гр. Любимец /СУ ”Ж. Терпешев”, НУ ”Христо Ботев” и НУ ”З.
Стоянов”/ и едно- в село Малко градище /ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”/. В град
Любимец има една детска градина /ДГ „Рай”/ със сгради и в село Малко градище, и
село Лозен. Броят на учениците през 2019-2020 учебна година възлиза общо на 933, а
на децата от детската градина- на 257. В общината едно училище е защитено /ОУ ”Св.
Св. Кирил и Методий”- с. Малко градище/, а три са средищни /СУ „Ж. Терпешев”- гр.
Любимец, НУ ”Христо Ботев”- гр. Любимец, ОУ ”Св. Св. Кирил и Методий”- с. Малко
градище/.
Насърчаване за здравословен начин за живот

През последните години се забелязва нарастване на интереса към спорта сред
децата и младежите на територията на общината. Практикува се волейбол, тенис на
корт, футбол, борба. До известна степен причина за засиления интерес към спорта е
политиката на Община Любимец, а именно- изградените детски и спортни площадки на
територията на общината. Създадени са отлични условия за спорт в ремонтирания по
проект салон в НУ „Хр. Ботев“-Любимец. Изградени са и две модерни спортни зали в
града.
Всичко това от своя страна допринася за подобряване здравето на хората. Създава
предпоставка за задържане на младежите в града. Помага в решаване на проблема с
престъпността и агресията сред децата и младежите.
Развитие на младежко доброволчество
Все повече младежи на територията на общината приемат доброволчеството като
начин на мислене и поведение, като начин на живот. Доказателство за това са
ежегодните акции за набиране на средства за деца в нужда, организирани от учениците
в началните училища и в гимназията на града, както и благотворителните акции на
млади хора, живеещи в Любимец. Ежегодно самодейците от НЧ „Братолюбие-1884“
изнасят благотворителни концерти.
Осъществяването на инициативи, свързани с доброволчески изяви, ще помогне на
децата и младежите да осмислят ценностите в живота, ще допринесе за правилното
израстване на човек.
Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Превантивната дейност на територията на община Любимец се планира и ръководи
от Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните. Реализирането на инициативите става с активното участие на
Училищните комисии за превенция във всяко учебно заведение и с желанието и
помощта на ученическите клубове и младежки групи. Набелязват се и се реализират
дейности за превенция на престъпността сред младежите, насилието, правата на човека,
трафика на хора, употребата на наркотични вещества и др. В превантимната дейност се
включват инспектор „Детска педагогическа стая” към Районно управление на МВР и
неправителствени организации.
Общинският план за младежта за 2020г. е разработен в резултат на планирани
съвместни инициативи от Общинска администрация-Любимец, НЧ „Братолюбие-1884”,
МКБППМН–Любимец и ръководния екип на СУ „Ж. Терпешев”. Планът е с отворен
характер и подлежи на актуализация през годината.

