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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Настоящият  Общински план за младежта  на община Неделино за 2019 г.  

се изготвя в изпълнение на изискванията на чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за 

младежта и Националната стратегия за младежта 2010 – 2020 г.  Тези два 

документа формират държавната политика за младите хора в съответствие с 

приоритетите за тяхното развитие. Планът очертава общинската политика в 

младежката област, представя анализ на текущото състояние, както и действията 

които трябва да бъдат предприети. 

 В Общинския план за младежта са очертани всички дейности, инициативи и 

проекти на активните млади хора от общината, организирани или не в младежки 

организации и НПО. 

ІІ. ЦЕЛЕВА ГРУПА 

Предвидените дейности в плана са насочени към подрастващите и младите 

хора на възраст от 15 до 29 години, без разлика в техните образователни, 

социални, имуществени, политически и етнически убеждения. 

ІІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНА 

НЕДЕЛИНО 

1. Демографска характеристика 

По данни на отдел ГРАО към 31.12.2018 г., населението на община 
Неделино, разпределени по възраст, местоживеене и пол e както следва: 

(Брой) 

 

 

Община  

 

 

Общо 

 

в т.ч. 

15-29 

Възраст ( в навършени години) 

 

0-14 

 

15-19 

 

20-24 

 

25-29 

 

30-39 

 

40-49 

 

50-59 

 

60+ 

Община 

Неделино 
6725 932 697 264 286 382 858 1013 1157 2068 

Мъже 3303 480 354 135 151 194 487 546 586 850 

Жени 3422 452 343 129 135 188 371 467 571 1218 

В града 4433 664 501 188 208 268 564 722 733 1249 

Мъже 2170 339 255 95 111 133 297 372 373 534 

Жени 2263 325 246 93 97 135 267 350 360 715 

В селата 2292 268 196 76 78 114 294 291 424 819 

Мъже 1133 144 99 43 40 61 190 171 213 316 

Жени 1159 124 97 33 38 53 104 120 211 503 

По отношение на разпределението на населението най-много са лицата над 

60 г., а най-малко са младежите между 15-19 г., следвани от младежите от 20-24 г. 



 

 

2. Младежка безработица 

По данни на Дирекция „Бюро по труда” към 31.12.2018 г. 

По образование 

Показатели Всичко Висше Средно Основно 

Регистрирани безработни 
младежи 

29 6 18 5 

до 19 г. вкл. 0 0 0 0 
от 20 до 24 г. вкл. 11 1 9 1 
от 25 до 29 г. вкл. 18 5 9 4 

Младежката безработица на територията на общината се обуславя от 

лошите условия на труд и ниското заплащане. Не е наложена все още практиката 

работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите 

работници и служители. В повечето случаи младите хора нямат практически и 

трудов опит по придобитата специалност след завършване на своето образование 

и трудно се включват на пазара на труда. Точно тук общинската администрация се 

старае да насърчи и поощри младите висшисти и специалисти, като осигурява 

работни места на лица до 29 г. по различни национални и европейски програми,  

чрез сътрудничеството на Дирекция „Бюро по труда”  гр. Златоград. 

За сведение през изминалата 2018 г.  назначените младежи по програми за 

заетост са: 

ПРОГРАМА/МЯРКА ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЕТОСТ МЛАДЕЖИ 
  до 24 години  до 29 години всичко общо 

ОП РЧР „Обучение и заетост за 
младите хора – лица с трайни 
увреждания“ 

2 1 3 

ОП РЧР „Проект - Работа“ 0 1 1 
НП „Старт в кариерата“ 2 0 2 

 

3. Образование 

На територията на община Неделино функционират две общински 

училища –  средищно училище СУ „Кирил и Методий” гр. Неделино и  защитено 

училище ОУ „Васил Левски” с. Средец, както и три общински детски градини – ДГ 

„Пролет“ гр. Неделино, ДГ „Слънце“ гр. Неделино и ДГ „Зора“ с. Средец.  

Учебна 2018/2019 г. 

 

 

 

Училища 

Брой ученици 

Дневна 
форма на 
обучение 

/паралелки/ 

Дневна 
форма на 
обучение       

/брой 
ученици/ 

Групи  

ЦДО 

от І до 

VІІ клас 

Брой 

ученици  в 

групите 

1. СУ „Кирил и Методий”  
гр.Неделино 

19 376 11 224 



 

 

2. ОУ „Васил Левски” 
с.Средец 3 8 1 8 

ОБЩО: 22 384 12 232 

Учебна 2018/2019 г. 

 

 

Детски градини 

Брой деца 

Яслена 
група 

Първа 
група 

 

Втора 

група 

Трета 

група 

Четвърта 

група 

Всичко 

общо 

1. ДГ „Пролет“ 
гр. Неделино 

16 19 0 17 16 68 

2. ДГ „Слънце“ 
гр. Неделино 

8 16 14 17 0 55 

3. ДГ „Зора“  
с. Средец 

1 3 0 3 1 8 

ОБЩО: 25 39 14 37 17 131 

4. Достъп до информация и услуги 

На територията на община Неделино има три читалища:  
 НЧ „Светлина - 1938” гр. Неделино 

 НЧ „Напредък - 1962” с. Средец 

 НЧ „Зора - 2006” с. Изгрев 

които са се утвърдили като културно-просветни средища с активни 

културни, информационни, социални и граждански функции.  

Повишено е качеството на библиотечното и информационно обслужване, 

както и специфичните образователни, информационни, социални и интернет 

услуги, които читалищните библиотеки реализират  в рамките на програмата 

„Глобални библиотеки“. НЧ „Светлина - 1938” гр. Неделино и НЧ „Напредък - 1962” 

с. Средец разполагат с оборудвани компютърни зали по програма „Глобални 

библиотеки”. Всички учебни заведения на територията на общината са 

оборудвани с компютри. Те кандидатстват по НП  „Информационни и 

комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и 

училищното образование“ за изграждане  и развитие на безжични мрежи, както и 

за интернет свързаност. 

По тази национална програма кандидатстват и детските градини: 

 ДГ „Пролет“ гр. Неделино, класирана с интерактивно мултимедийно 

оборудване за 2016 г., на стойност 3796 лв.; 

 ДГ „Слънце“ гр. Неделино, класирана с два лаптопа за 2017 г., на стойност 

1200 лв.; 

 ДГ „Зора“ с. Средец, класирана с интерактивно мултимедийно оборудване 
за 2018 г., на стойност 4 124 лв.; 

 

5. Гражданска активност и младежко доброволчество 

В община Неделино има млади хора, които вземат участие в клубовете, 

школите и кръжоците към читалищата, в спортните клубове, младежката 

организация на БЧК,  обединени единствено на доброволен принцип и свързани 



 

 

от желанието да се популяризира сред широката общественост тяхната дейност. 

Те предпочитат да се изявяват в неформални среди – събирания с приятели, 

спортни мероприятия, интернет форуми и чатове. 

Участието на младежите в неправителствени организации е от особено 

значение, тъй като там те се учат на важни за тяхното бъдеще практически 

умения, трупат знания и опит, които не могат да придобият единствено във 

формален модел на образователната система. 

Ценността на доброволчеството все още не се познава сред широката 

общественост от млади хора. В тази връзка е важно да се популяризира като 

движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентоспособност, 

социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на 

гражданско самосъзнание. 

6. Здравословен начин на живот 
 
 Здравна профилактика сред младите хора – в учебните и детските 

заведения на територията на общината има изградени четири здравни кабинета, 
както следва: 

- Здравен кабинет  обслужващ СУ „Свети Свети Кирил и Методий“; 

- Здравен кабинет обслужващ ОУ „Васил Левски“ с. Средец и ДГ „Зора“ с. 

Средец; 

- Здравен кабинет обслужващ ДГ „Пролет“ гр. Неделино; 

- Здравен кабинет обслужващ ДГ „Слънце“ гр. Неделино; 

 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора –  

организиране на информационни кампании за превенция на тютюнопушенето, 

наркотиците,  болестите предавани по полов път и др. 

 Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора 

чрез насърчаване на физическата активност и спорта –  организиране на спортни 

инициативи със съдействието на спортни клубове: 

- СК „Лъвчета - 2016” 

- СК „Джудо” 

- СК по борба „Алада-Неделино“  

- СК по тенис на маса „Неделино” 

 Подкрепа на спортни инициативи на младежи. 

Спортът като обществено явление стимулира доброто здраве и 
благосъстоянието на обществото, създава среда за обучение и социализация,  
допринася за реализация на принципите на толерантността, създава условия за 
социални контакти и връзки, дава здраве, радост и приятни изживявания, 
допринася много за интегрирането на хора със специални нужди. 

 
7. Младежка престъпност 

На територията на община Неделино  рисковото и девиантно поведение на 

младите хора се контролира от Местна комисия за борба с противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни, Детска педагогическа стая, отдел „Закрила 

на детето“ и ПУ гр. Неделино. Активно съдействат в превантивната работа и  

училищата, Център за обществена подкрепа, спортни клубове, родителски 

настоятелства и читалища. 



 

 

Местната комисия реализира превантивни дейности, беседи и инициативи 

та теми, свързани с различни зависимости, промотиране на здравното 

благополучие, насилие и други. 

Все  още потенциален контингент от рискови групи са младите хора без 

родителски контрол /отсъстващи родители, непълни семейства/. 

ІV. ПРИОРИТЕТИ  И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА 
ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

Приоритетите на Общинския план за младежта са в подкрепа на 

изпълнението на стратегическите приоритети на Националната стратегия за 

младежта (2010-2020). 

 Насърчаване на икономическата активност и улесняване на прехода от 

образование към заетост; 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

 Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора ; 

 Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно 

положение; 

 Развитие на младежкото  доброволчество; 

 Повишаване на гражданската активност, подпомагане развитието на 

таланта,  творческите умения и културното изразяване на младите 

хора; 

 Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони; 

 Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността; 

ПРИОРИТЕТ 1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ НА 
МЛАДИТЕ ХОРА И УЛЕСНЯВАНЕ НА ПРЕХОДА ОТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ 
ЗАЕТОСТ 
Специфична цел: Насърчаване на работодателите да 

разкриват работни места за стажуване на 
безработни лица до 29-годишна възраст, 
чрез използването на Оперативни програми 
и други източници на финансиране за 
личностно развитие на младите хора. 
Създаване на възможности за стажове в 
общинска администрация на млади хора до 
29 г., завършили висше образование по 
/Програма „Старт на кариерата”/. 
Публикуване на сайта на община Неделино 
информация за национални и европейски 
програми , даващи възможност за обучение, 
стажуване и мобилност на младите хора. 

ПРИОРИТЕТ 2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И 
КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 
Специфична цел: Запознаване на младите хора с публичните 

институции и с правата им като част от 
местната общност и като граждани на 
Република България и на Европейския съюз. 



 

 

Насърчаване на неформалното учене и 
развитие на таланта. 

ПРИОРИТЕТ 3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ СРЕД 
МЛАДИТЕ ХОРА 
Специфична цел: Превенция на факторите, създаващи риск за 

здравето на младите хора и насърчаване на 
здравословното хранене. 
Насърчаване на физическата активност и 
спорта сред младите хора. 

ПРИОРИТЕТ 4. ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ НА МЛАДИТЕ 
ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ 
Специфична цел: Развитие  на социалните услуги за младите 

хора в неравностойно положение. 
Осигуряване на условия за социална адаптация 

и насърчаване на социалното включване на 

младежите в риск. 

ПРИОРИТЕТ 5. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

Специфична цел: Участие на младите хора в доброволчески 
кампании за подпомагане на домове за 
възрастни хора и деца от социално слаби 
семейства/организиране на благотворителна 
инициативи за събиране на дрехи, 
хранителни продукти и др. / 

ПРИОРИТЕТ 6. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ 
Специфична цел: Създаване на условия за подкрепа и развитие  

на младежки кампании и инициативи. 
Насърчаване и популяризиране на 
гражданското образование и обучение, 
насърчаване участието на младите хора в 
живота на общината. 

ПРИОРИТЕТ 7. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА 
И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
Специфична цел: Осигуряване на ефективен достъп до 

образование, обучение и информация на 
младите хора в община Неделино. 
Насърчаване и подпомагане на читалищата 
като средища за информация, неформално 
обучение, културно изразяване и гражданско 
участие в малките населени места. 

ПРИОРИТЕТ 8. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА 
НА ПРЕСТЪПНОСТТА 
Специфична цел: Ангажиране на местната власт  в превенция 

на правонарушенията, извършвани от 
младежи. 

 Превенция на младежката престъпност чрез 
организиране на спортни мероприятия. 

 

V. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 Законосъобразност; 
 Професионализъм, ефективност и ефикасност; 



 

 

 Изграждане на партньорство между институциите, работещи с младежи; 

 Надграждане и мултиплициране на съществуващи практики; 

 Иновации в процеса на предоставяне на услуги за младежите; 

 Солидарност и толерантност към всички групи младежи; 

Институционалната среда за управление, изпълнение и мониторинг на 
политиката в сферата на младежта на местно ниво се състои от следните ключови 
организации: 

 Община Неделино; 
 Общински съвет – Неделино; 

 Кметства по населени места; 

 Местна комисия за борба срещу противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни; 

 Училища; 

 Училищни настоятелства и обществени съвети; 

 Читалища; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Центрове за предоставяне на социални услуги; 

 Неправителствени организации, в т.ч. спортни клубове; 

 Дирекция „Бюро по труда“ 

VІ. ОПИСАНИЕ НА  ДЕЙНОСТИТЕ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА  

№ 
по 
ред 

Наименование на дейностите 
Срок за 

изпълнение  
Отговорни 

институции 

1. Предоставяне на възможност за 
работа и стажуване по младежка 
програма „Старт в кариерата“ 

м. януари – 
м. декември 

Община Неделино 
Дирекция „Бюро по 

труда“ 
2. Включване на младите хора при 

организирането  и провеждането на 
спортните прояви от Спортния 
календар за 2019 г. на община 
Неделино, в т.ч.: 
- Провеждане на състезание за 
младежки противопожарни отряди 
„Млад огнеборец“; 
- Участие в Национална викторина 
по безопасност на движението  „Да 
запазим децата на пътя“; 
- Участие на младежи в „Ателие 
Таланти“ – училище сред природата 
гр. Приморско“; 
- Организиране и провеждане на 
Ученически игри; 
- Организиране и провеждане на 
футболен турнир „Купата на Кмета“ 

Съгласно 
програмата 
на Спортния 
календар за 

2019 г. 

Община Неделино 
Училища 

Спортни клубове 
ЦОП 

3. Активно участие на младите хора 
при организирането и 

Съгласно 
програмата 

Община Неделино 
Читалища 



 

 

провеждането на мероприятията от 
Културния календар за 2019 г. на 
община Неделино, в т. ч.: 
- Организиране и провеждане на 3-
ти март – Национален празник на 
България; 
- Организиране и провеждане на 
ХVІІІ-я Национален фолклорен 
фестивал за двугласно пеене и 
народна песен с международно 
участие; 
- Организиране и провеждане на 6-
ти май – Гергьовден; 

на Културния 
календар за 

2019 г. 

Центрове 

4. Организиране на превантивни 
мероприятия с младежи, съгласно 
Плана за работа на МКБППМН, в т. ч. 
и провеждане на информационни 
кампании по превенция на 
рисковото поведение на младите 
хора:  
- 31 май – Световен ден против 
тютюнопушенето; 
- 26 юни – Международен ден за 
борба с наркотичните зависимости; 
- 1 декември – Световен ден за 
борба със СПИН. 

Целогодишно МКБППМН 

5. Провеждане на занимания по 
интереси с младежи в училищата   
на територията на община 
Неделино 

Целогодишно 
/без лятна 
ваканция/ 

Училища 

6. Световен ден на книгата и 
авторското право – рисунка на 
любим герой 

м. април Читалища 

7. Изработване на картички, 
мартеници и коледни сувенири с 
благотворителна цел 

м. декември Детски градини 
Училища 

Читалища 
Центрове 

8. Организиране на младежки 
доброволчески  групи за участие в 
кампанията  „Да изчистим 
България“ 

м. септември Община Неделино 
Училища 

Читалища 
Детски градини 

Центрове 
9. Отбелязване на Международния ден 

на младежта 
м. август Община Неделино 

Училища 
Читалища 

10. Организиране на кампания  за 
пътна безопасност 

Целогодишно Община Неделино 
МКБППМН 
Училища 

11. Участие на младежи при 
реализирането на проекти по 
национални и европейски програми 

м. януари – 
м. декември 

Училища 

 



 

 

VІІ.  ОРГАНИЗАЦИЯ  И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ 

 Изключително важно значение за ефективното изпълнение на плана е 
координацията и оперативното взаимодействие между: 

- Министерство на образованието и науката /РУО – Смолян/ 

- Министерство на младежта и спорта 

- Общинска администрация – Неделино  

- Дирекция „Бюро по труда“ 

- Училища 

- Читалища 

- Център за обществена подкрепа 

- Спортни клубове 

- Младежка организация на БЧК 

VІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Повишаване на активността на младите хора в обществения живот; 
2. Успешна социална и професионална реализация на младите хора; 

3. Създадени условия за подкрепа и реализация на младежки инициативи, 

кампании и мероприятия; 

4. Подобряване на условията за спортуване и осмисляне на свободното 

време; 

5. Привличане на младите хора да участват в подготовката и 

провеждането на събития от културния и спортния календар на община 

Неделино; 

6. Намаляване броя на правонарушенията, извършени от млади хора; 

7. Повишаване качеството на социалните услуги за младите хора; 

8. Включване на млади хора в дейности по превенция на зависимости; 

9. Придобиване на знания и умения за здравословен начин на живот; 

10. Участие на младежи в национални и европейски образователни 

програми; 

ІХ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

 Реализираните дейности по Общинския план за младежта на община 

Неделино за 2019 г. ще се популяризират чрез сайта на община Неделино, 

интернет страниците на училищата и читалищата и в регионалния печат. 

 


