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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

Грижата за младите хора е важна национална кауза и за общините. Състоянието на 

младите хора и мястото им в обществото определят приоритетите на общинска 

администрация и обуславят необходимостта от създаване на целенасочена политика. 

В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от глава Втора на Закона за младежта ежегодно се 

подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Този 

документ определя целите и приоритетите на местната власт по отношение на 

младежта. 

Настоящият Общински план за младежта за 2017 г. се приема в  изпълнение на 

Закона за младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и Националната стратегия за 

младежта (2010 - 2020). Тези два документа формират държавните политики за младите 

хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. Общинският план за младежта 

за 2017 г. е насочен 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 община 

Неделино. 

Стратегическите цели, заложени в документа са свързани с насърчаване на 

икономическата активност и кариерното развитие на младежите, подобряване на 

достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване на здравословен 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, развитие на 

междукултурния и международен диалог  и повишаване на ролята на младите хора в 

превенцията на престъпността. 

Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички 

заинтересовани страни на местно ниво: общини, общински съвети, учебни и детски 

заведения, училищни настоятелства, обществени съвети, читалища, неправителствени 

организации и МКБППМН. 

С него се създава възможност общината да бъде доставчик на услуги за развитие на 

младежта, да организира младежко доброволчество и да получава целеви субсидии от 

държавния бюджет, да кандидатства за целево финансиране по програми на 

Министерство на образованието и науката, Министерство на младежта и спорта и по 

програми на Европейския съюз. 

Годишният план за младежта съдържа: 

1. Основни принципи за реализация на плана 

2. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Неделино 

3. Приоритети и оперативни цели за провеждане на общинската политика за 

младежта  в община Неделино и мерки за постигането им 

4. Предвидени дейности 

5. Очаквани резултати 

6. Организация и координация на дейностите за постигане на целите 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 

1. Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, 

европейските и международни стратегически документи; 
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2. Законосъобразност; 

3. Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички групи 

младежи; 

4. Равен достъп до всички младежи; 

5. Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи – 

младежки проекти и инициативи; 

6. Ефективност, прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите 

средства; 

7. Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и подход; 

8. Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво 

с участието на всички заинтересовани страни; 

 

III. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

 

 Демографски анализ 

Широкият обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред младите 

хора, налагат  многосекторен подход за създаване и изпълнение на годишния общински 

план за младежта за 2017 г. Той не може да бъде завършен документ и да отбележи 

напредък, ако в него не са заложени мерки и дейности, които обуславят успешното  

партньорство между всички сектори, свързани с живота на младежите. Ето защо 

настоящият план се основава на традиционно сътрудничество  и залага мерки за по-

добра  координация в сфери като образование, здравеопазване, трудова заетост, 

социално включване и конкурентоспособност. 

Община Неделино е една от малките общини в България и  обхваща 16 населени 

места, с общ брой на населението – 6340 жители. 

 

По данни на Националния статистически  институт към 31.12.2015 г. 

 

 Продължава процесът на демографско остаряване на населението  в общината.  

Естественият механичен прираст за община Неделино е отрицателен, броят на родените 

през 2015/2016 г. е 60 деца, а броя на починалите 2015/2016 г. е 135 жители, което води 

до отрицателен естествен прираст – 75 по данни на отдел „ГРАО”. 
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Процесът се задълбочава всяка изминала година и това обуславя  намаляването на 

обхвата на целевата група от този план. 

        По данни на отдел „ГРАО” при община Неделино по постоянен адрес към 

31.12.2015 г. младите хора между 15 – 29 години са 913 жители от населението на 

общината. Младежите, завършвайки средното си образование заминават за по-големите 

градове, с цел продължаване на обучението си или в търсене на други перспективи. От 

тях много малка част се завръщат в общината след завършване на висшето 

образование. 

 

 Насърчаване на икономическа активност и кариерно развитие на младите 

хора 

 

В община Неделино образователната система включва: 1 основно училище, едно 

средно училище, като и двете са средищни училища и три детски градини. През 

учебната 2016/2017 г. се обучават 152 ученици на възраст 15-19 г. В училищата има 

изградена добра образователна  система за задържане на учениците в училище и 

красноречив е факта, че няма отпаднали ученици.  

Общинските училища участват по национални програми и проекти на 

Министерство на образованието и науката: 

1. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа”  - модул 

„Оптимизиране на вътрешната структура на училищата, детските градини и 

самостоятелните общежития”. 

2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в 

системата на предучилищното и училищното образование”. 

3. Национална програма „Без свободен час в училище”. 

4. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – 

модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по 

природни науки” и модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”. 

5. Национална програма „Система за национално стандартизирано външно 

оценяване” 

Позицията на младите хора на пазара на труда  е специфична. След завършване на 

своето образование те нямат трудов опит по придобитата специалност и в редица 

случаи работодателите отказват да ги вземат на работа. 

 Младежка заетост 

 Към 31.12.2016 г.  регистрираните безработни лица към Дирекция „Бюро по  труда” 

филиал - Неделино са 929. От тях безработните младежи до 29 години са 61 младежи, а 

делът им в общия брой на безработните в общината  е 6,56 %.  

Ключов момент  при създаването на възможности за младите хора да намерят 

своето място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да си намерят 

работа е намирането на подходящо работно място. 

       За противодействие на младежката безработица Общинска администрация 

Неделино осигурява работни места по националните и европейски програми за заетост 

на младежи до 29 години. 

Тези програми дават старт на младите хора да започнат работа и да придобият 

трудов стаж по съответната специалност. 
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ПРОГРАМА/МЯРКА 

 

 

ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЕТОСТ МЛАДЕЖИ 

 

До 24  

години 

До 29  

години 
Общо 

Оперативна програма ”Обучение и 

заетост за младите хора” 

7 19 26  

Национална програма „Старт в 

кариерата” 

1 1 2 

 

При включване на пазара на труда повечето млади хора нямат практически и 

трудов опит. Условията на труд и ниското заплащане демотивират по-голямата част от 

тях да започнат работа. В община Неделино не е наложена все още  практиката на 

работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и 

служители. Именно по този начин младите хора се превръщат в потенциален ресурс на 

заетостта в „сивата част” на икономиката. Недостатъчните професионални умения и 

практика в реална среда и невъзможността за професионален избор на учащите от най-

ранната възраст принуждават част от завършилите училище да започнат „първата 

възможна работа”, най-често в сферата на услугите, търговията и обслужването. 

 

 Повишаване на гражданската  активност на младите хора 

Младите хора на възраст между 15 и 29 години предпочитат да се изявяват в 

неформални среди – събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове и 

интернет форуми и чатове. Мисленето сред младите хора за гражданска инициативност 

като „нещо безсмислено и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните 

механизми в бъдеще. От друга страна те са активни по теми, значими за тяхната 

възраст, като екология и човешки права, които засягат чувството им на справедливост. 

Висше образование

Средно образование

Основно образование

Начално образование

Всичко

58

680

111

41

890

6.52

76.40

12.47

4.61

Структура на регистрираните безработни лица към края 
на 31.12.2016 г. по оброзование в община Неделино

Дял в % Брой
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Сред голяма част от младежите доминира и позицията на скептицизъм, изразяващ се в 

отказ да се прави каквото и да било, защото то няма да бъде взето под внимание и няма 

смисъл. 

Съществен принос за повишаване на гражданската активност сред младите хора е 

създаване на възможности за тяхното пълноценно участие в гражданския живот и в 

процеса на вземане на решения. 

В община Неделино дейност развиват 3 читалища и 4 спортни клуба, като особено 

голяма е ролята на тези в селата, тъй като в малките населени места няма много 

алтернативи за осмисляне на свободното време.   

 

 Повишаване на достъпа до информация и качествени услуги 

 

       Всяко училище в общината разполага с добре оборудвани компютърни кабинети. С 

компютри разполагат и читалищата, където младите хора разчитат на информация и 

интернет. Създадената мрежа от „Глобални библиотеки” на територията на общината  

спомагат за по-добър достъп до информация и  качествени услуги. Въпреки това 

достъпът до информация на младите хора за възможностите за развитие и финансиране 

на младежки инициативи и услуги, особено в селата е ограничен. 

 

 Младежко доброволчество 

 

Все още ценността към доброволчество не е широко застъпено сред младите хора. 

Въпреки механизмите за публично подпомагане на младежкото доброволчество като 

проява на солидарност и гражданска активност, то нараства с много бавни темпове. 

Забелязва се прираст в готовността на младите хора да участват в доброволчески акции 

и дарителски кампании насочени към деца в неравностойно положение и деца в риск. 

Младежкото доброволчество е израз на добра воля и желание от страна на  

младежите да участват активно в дейности и инициативи по опазване на околната 

среда, социалните дейности, защита на човешките права, в сферата на туризма и 

културата. 

 

 Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години 

не се следи отделно от това на цялото население. Констатират се някои тревожни 

тенденции в поведението на младежите, опасно за тяхното здраве, като увеличаване на 

употребата на алкохол и цигари и снижаване на възрастовата граница за употребата им. 

В училищата се организират информационни кампании от специалистите по здравни 

грижи относно борбата с тютюнопушенето и употребата на алкохол, борбата с 

наркотични  и психотропни вещества и борбата със ХИВ/СПИН. 

 

 Младежка престъпност 

 

       В превенцията на правоотношенията  основна роля играе Местната комисия за 

борба с противообществените прояви  на малолетни и непълнолетни. Комисията работи 

в тясно сътрудничество с органите и институциите,  имащи отношение към социалната 
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закрила на малолетни и непълнолетни на територията на община Неделино, както и с 

Детска педагогическа стая. 

       През 2016 г. няма регистрирани противообществени прояви  на малолетни и 

непълнолетни. Въпреки тези данни все още са налице фактори, които водят до 

противоправно поведение на младежите: занижен жизнен статус на семействата, 

отсъствие на родители, дефицити в родителския капацитет, либерално отношение към 

отсъствията в училище от страна на родителите и подценяване на образованието. 

 

IV. ПРИОРИТЕТИ И ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И 

МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

№ Приоритети - Стратегически цели – Подцели 

Приоритет I.  Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на 

младите хора 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 

качествена професионална реализация на младите хора. 

1.1. Реализиране на проект „Обучение и заетост на младежи до 29 години” 

1.2. Реализиране на националната програма „Старт в кариерата” 

1.3. Популяризиране на стажантските програми  пред работодателите. 

1.4. Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места. 

1.5. Оказване на подкрепа при стартирането и развитието на самостоятелен бизнес. 

Приоритет II.  Повишаване на гражданската активност 

Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценното участие на младите 

хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и 

стандарти. 

2.1. Прозрачност на местните политики по отношение на младежите – провеждане на 

дискусии, форуми и проучване проблемите и потребностите на младежите. 

2.2. Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании. 

2.3. Осигуряване на база за младите хора необходима за реализирането  и развитието на 

тяхната културна и творческа дейност- създаване клубове по интереси  към 

културните и образователни институции 

Приоритет III. Повишаване достъпа до информация и качествени услуги 

3.1. Осигуряване на качествени информационни услуги, които предоставят 

систематизирана и актуална информация според нуждите и потребностите на 

младежите от общината. 

3.2. Организиране на общински информационни кампании, насочени към различни 

дейности и инициативи за младите хора от общината. 

3.3. Осигуряване на база за младите хора необходима за реализирането  и развитието на 

тяхната културна и творческа дейност- създаване клубове по интереси към културните 

и образователни институции. 

3.4. Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания. 

Приоритет IV.  Младежко доброволчество 

Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора и иницииране на 

доброволчески кампании. Доброволчеството - движеща сила за личностно развитие, 



 

 

8 

мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между 

поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. 

Приоритет V: Здравословен начин на живот 

5.1. Организиране на повече спортни дейности на територията на общината. 

5.2. Подкрепа и насърчаване на физическата активност на младежите. 

5.3. Иницииране на информационни кампании и дискусии, относно начина на хранене и 

двигателен режим на младежите. 

5.4. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол 

5.5. Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора 

Приоритет VI. Младежка престъпност 

Стратегическа цел: Строг контрол и съвместни инициативи с РУ „Полиция” гр. Златоград, 

филиал – Неделино и училищните ръководства относно превенция на противообществените 

прояви, извършени от малолетни и непълнолетни. 

 

V.  ПРЕДВИДЕНИ ДЕЙНОСТИ 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител Източник на 

финансиране 

1. Целогодишни кампании  по 

превенция на рисковото 

поведение сред младежите. 

Беседи по повод: 

 Месец на трезвеността; 

 Световен ден за борба срещу 

наркоманията; 

 Международен ден за борба с 

тютюнопушенето; 

м. януари – 

м. декември 

Община 

Неделино 

МКБППМН 

Училища 

РЗИ 

БЧК 

 

Не се нуждае от 

финансиране 

2. Запознаване на младите хора с 

публичните институции и с 

правата им като част от местната 

общност и като граждани на 

Европейския съюз. 

 09 май - Ден на Европа; 

 12 август -  Международен ден 

на младежта; 

 08 ноември – Европейски ден 

на младежта; 

м. януари – 

м. декември 

Община 

Неделино 

Читалища 

Училища 

Не се нуждае от 

финансиране 

3. Включване на младежи в 

инициативи от културния 

календар на община Неделино. 

 Седмица на книгата – маратон 

на четенето; 

 24-май – Ден на българската 

просвета и култура и на 

славянската писменост; 

м. април –  

м. май 

Община 

Неделино 

Училища 

Детски градини 

ЦОП 

Читалища 

Общински 

бюджет 

4. „Да почистим България за един 

ден” 

м.април Община 

Неделино 

Читалища 

Училища 

Детски градини 

ЦОП 

МОСВ 

ПУДОС 
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ЦСРИ 

ЦНСТ 

5. Ден на отворените врати на 

Общинска администрация 

12 октомври 

– Ден на 

българската 

община 

Община 

Неделино 

Директори 

Класни 

ръководители 

Не се нуждае от 

финансиране 

6. Насърчаване и подпомагане на 

младежкото доброволчество. 

м. януари – 

м.декември 

Община 

Неделино 

НПО 

БЧК 

Не се нуждае от 

финансиране 

7. Стимулиране на детския и 

младежки спорт. 

 Участие в Ученически игри и 

спортни състезания; 

Съгласно 

спортния 

календар 

Община 

Неделино 

Учебни 

заведения 

Общински 

бюджет 

8. Стимулиране на деца с изявени 

дарби в областта на науката и 

изкуството 

 Участия в олимпиади, 

фестивали и конкурси; 

м. януари – 

 м. декември 

Община 

Неделино 

Учебни 

заведения 

Общински 

бюджет 

9. Организиране на клубове по 

интереси, състезания, летни 

школи 

м. януари – 

 м. декември 

Община 

Неделино 

Учебни 

заведения 

ЦОП 

Читалища 

Не се нуждае от 

финансиране 

10. Инициатива по безопасност на 

движението по пътищата – 

обучение и работа на терен 

м. януари – 

 м. декември 

Община 

Неделино 

МКБППМН 

Директори на 

учебни 

заведения 

Не се нуждае от 

финансиране 

11. Изработка на великденски и 

коледни картички за социалните 

домове 

м. април –  

м. декември 

Община 

Неделино 

Учебни 

заведения 

ЦОП 

Читалища 

Детски градини 

Не се нуждае от 

финансиране 

12. Създаване на Консултативен 

съвет по въпросите за младежта 

м. март Община 

Неделино 

Не се нуждае от 

финансиране 

13. Отбелязване на Световния ден за 

възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия 

м. ноември Община 

Неделино 

Учебни 

заведения 

Не се нуждае от 

финансиране 

 

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Успешна професионална и социална реализация на младите хора;  

2. Създаване на благоприятни условия за спортуване и осмисляне на свободното 

време на младежите и придобити умения и знания за здравословен начин на живот; 

3. Увеличен брой на младежки инициативи; 
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4. Повишено ниво на информираност и публичност; 

5. Разширен  обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в 

подкрепа на развитието на младежите; 

6. Повишена активна гражданска позиция на младите хора в дейности по превенция 

на зависимостите; 

7. Популяризиране и мултиплициране на младежката активност; 

8. Създадени условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки 

инициативи; 

9. Намален брой на правонарушенията, извършени от млади хора; 

10. Увеличен брой на доброволците  в община Неделино; 

 

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

1. Министерство на образованието и науката 

2. Министерство на младежта и спорта 

3. Регионално управление на образованието 

4. Дирекция „Социално подпомагане” 

5. Общинска администрация 

6. Дирекция „Бюро по труда” 

7. Учебни заведения 

8. Спортни клубове 

9. Читалища 

10. Центрове 

 

Общинският план за младежта за 2017 година е отворена система и ще следва 

динамиката на промяната в развитието на различните показатели, които ще 

определят възникналите нови потребности. 


