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Приет с Решение № 544/29.01.2018 г. на Общински съвет – Неделино 



Общински план за младежта за 2018 г. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Общинският план за младежта на община Неделино е разработен  в изпълнение на 

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

2010-2020 г. Взети са под внимание и принципите на  ревизираната европейска харта за 

участие на младите хора в живота на общините и регионите, приета от Съвета на 

Европа. 

С настоящия план се създава възможност община Неделино да гарантира участието 

на представители на младите хора при формирането, изпълнението и отчитането на 

общинските политики за развитие на младежта. Създава се възможност общината  да 

бъде доставчик на услуги за развитие на младежта, да кандидатства за целево 

финансиране по програми на Министерство на образованието и науката, Министерство 

на младежта и спорта и по програми на Европейския съюз. 

Той се реализира в партньорство  с всички заинтересовани страни на местно ниво: 

Община Неделино, Общински съвет - Неделино, учебни  и детски заведения, училищни 

настоятелства, ученически съвети, читалища, неправителствени организации, работещи 

в областта на образованието, културата и спорта, БЧК, РЗИ, МК БППМН. 

 

ІІ. ВИЗИЯ 

Общинският план за младежта за 2018 г. е насочен към подобряване качеството на 

живот на младите хора от община Неделино и на условията за успех на всеки млад 

човек, чрез устойчиви механизми за инвестиране на младежта като значим социален 

капитал и за мобилизиране на потенциала на младите хора в развитието на общината.  

 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА 

 Съответствие на програмите и услугите за младежи с националните, 

европейските и международните стратегически документи 

 Законосъобразност 

 Недискриминация, обществена солидарност и толерантност към всички 

групи младежи 

 Многосекторен подход 

 Равен достъп за всички младежи 

 Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи 

 Иновативност в процеса на планиране  и предоставяне на услуги за младежи 

 Професионализъм при управлението на услугите за младежи 

 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 

 

ІV. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

Общинският план за младежта на община Неделино е насочен към младите хора от 

15-29 години, без разлика в техните образователни, социални, имуществени, културни 
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и етнически убеждения. Той засяга и младежките работници и други специалисти, 

които са директно ангажирани  с предоставянето на услуги или други дейности в 

подкрепа на младежкото развитие. 

 

V. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА  

В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

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

хора, извеждат на преден план основната характеристика за нейната динамична 

промяна. Като основна черта сред поведението на младите хора се очертава стремежът 

към независимост и самореализация, вземане на самостоятелни решения и 

индивидуален подход към живота. 

1. Демографски анализ 

В община Неделино се наблюдава процес на демографско остаряване на 

населението и това обуславя намаляването на обхвата на целевата група от този план.  

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. Друг мотив за  

напускане на младите хора е липсата на работни места, особено осезаемо в селата на 

територията на общината. 

По данни на отдел „ГРАО“ жителите на община Неделино по настоящ адрес са 

6104, от които 4061 са в общинския център, а останалите  2043 жители са в населените 

места. През 2017 г. броят на родените деца е 29, а броят на починалите хора е 95, което 

води до отрицателен естествен прираст на населението. 

 

2. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора 

В община Неделино  образователната система включва две училища – СУ „Свети 

Свети Кирил и Методий“ гр. Неделино, определено с Решение № 766 от 12 декември 

2017 година на Министерски съвет за средищно училище и ОУ „Васил Левски“ с. 

Средец, определено с Решение № 775 от 14 декември 2017 г. на Министерски съвет за 

защитено училище. В училищата се обучават 147 ученици на възраст от 15 до 19 

години, няма отпаднали ученици. 

За пълно обхващане на децата и учениците в образователната система в училищата 

се работи по следните проекти: 

 - ОП ”Наука и образование за интелигентен растеж” – проект „Твоят час“. Целта на 

проекта е развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията 

им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности. 

- Национална програма „Без свободен час“ 

- Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в 

системата на предучилищното и училищното образование“ 
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- 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“ 

 

3. Младежка заетост 

 

 Регистрираните младежи  на възраст между 18 и 29 години в Дирекция „Бюро по 

труда“  през 2017 г.  на територията на община Неделино са 51, от които 14 

младежи са с висше образование, а  31 са със средно образование.  

 

 

Показатели 

 

Всичко 

По образование 

Висше Средно В т.ч. 

Средно 

проф. 

Основно Начално и 

по- ниско 

1.Регистриран

и безработни 814 59 610 513 101 44 

от тях:- жени 468 40 360 301 45 23 

а) до 19г. вкл. 0 0 0 0 0 0 

от тях :- жени 0 0 0 0 0 0 

б) от 20 до 24г. 

вкл. 18 1 13 1 4 0 

от тях:-жени 8 1 6 0 1 0 

в) от 25 до 29г 

вкл. 33 13 18 10 2 0 

от тях:- жени 22 12 10 6 0 0 

 

 Намирането на подходяща работа в повечето случаи се оказва мисия 

невъзможна, заради лошите условия на труд и ниското заплащане, които 

демотивират младите хора да започнат работа. 

 Голям е дела на тези младежи, които нямат практически и трудов опит по 

придобитата специалност след завършване на своето образование. 

 По-голямата част от работодателите  нямат възможност да инвестират в 

обучението и квалификацията на младите служители. 

 Тенденция е младите хора, които нямат достатъчни професионални умения и 

практика в реална среда да бъдат потенциален ресурс  на заетостта в „сивата 

част“ на икономиката. 

 С оглед противодействие на младежката безработица, община Неделино 

осигурява работни места по националните и европейски програми за заетост на 

младежи до 29 години.  

 

ПРОГРАМА/МЯРКА 

 

ВКЛЮЧЕНИ В ЗАЕТОСТ МЛАДЕЖИ 

 

 до 24 години до 29 години Общо  

ОП „Обучение и заетост за 

младите хора“ 
5 5 10 

НП „Старт в кариерата“ 

 
0 1 1 
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4. Гражданска активност 

Гражданска активност на младежи в община Неделино има, но тя е хаотична, 

единична и най-силно изразена в интернет пространството. Причина за това може да се 

търси в липсата на младежка организация, която легитимно да изразява позицията на 

младежите, за да се включат реално в живота и управлението на града си. Все още 

младите хора предпочитат неформалните среди за общуване – събирания с приятели, 

спортни мероприятия, клубове и школи по интереси, интернет форуми и чатове. 

5. Младежко доброволчество 

Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. 

Макар готовността им да участват в доброволчески акции  да нараства, все още са 

ограничени възможностите за доброволчески дейности. 

Механизмите за публично подпомагане на младежкото доброволчество като важна 

проява на солидарност и гражданска активност не са развити. 

 

6. Здравословен начин на живот 

През последните години се наблюдават тревожни тенденции, относно 

нездравословния начин на живот на младите хора, увеличава се и делът на млади хора, 

които употребяват алкохол и тютюнопушене.  

С част от тези проблеми са ангажирани  МКБППМН, както и действащите към 

учебните заведения здравни кабинети. 

 

7. Достъп до информация и качествени услуги 

 

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

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

добре информирани. 

Достъп до информация младежите могат да получат в училищата и  читалищата, 

които са оборудвани с компютърни конфигурации, аудио-системи и принтери. 

 

8. Младежка престъпност 

За превенция на престъпността сред младите хора, община Неделино работи в 

координация с МКБППМН, Детска педагогическа стая, Прокуратура, Отдел ”Закрила 

на детето”, училищни ръководства и настоятелства, както и  кметове по населени места. 

През изминалата 2017 година са проведени 5 възпитателни дела. Наложени са 

възпитателни мерки на проявилите се малолетни и непълнолетни въз основа на 

ЗБППМН. 

Най-рисковите групи се оказват младите хора без родителски контрол  - 

отсъстващи родители, непълни семейства и либерално отношение на родителите към 

отсъствията в училище. 

Липсва и доверие към правоохранителните и правораздавателните органи сред 

младите хора, което допълнително възпрепятства  тяхното активно участие в 

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

Достъпът до формално и неформално образование, професионално образование и 

обучение, информация и консултиране на младите хора в малките населени места и 

селските райони е силно ограничен. Съществуват недостатъчно привлекателни 

възможности за икономическа активност и професионална реализация на младежите в 

този район. 

VІ. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖИТЕ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО И 

МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

ФОРМАЛНО И 

НЕФОРМАЛНО 

УЧЕНЕ 

Окуражаване на младите хора да вземат пълноценно участие 

в училищния живот и в свързаните с него дейности; 

Неформални обучения и валидиране на професии; 

Повишаване на мотивацията  за образование и 

професионална квалификация, за предстоящата реализация 

на пазара на труда; 

Осигуряване на условия за провеждане на стажове за учащи 

се и млади специалисти; 

МЛАДЕЖКА 

ЗАЕТОСТ 

Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез 

отворени европейски програми; 

Създаване на възможност за стажове и кариерно развитие в 

Общинска администрация на студенти, завършили държавни 

и частни университети; 

Оказване на подкрепа при стартирането и развитието на 

самостоятелен бизнес; 

ГРАЖДАНСКА 

АКТИВНОСТ 

Подпомагане реализирането на младежки инициативи и 

кампании; 

Насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани с 

ясна обществена позиция; 

Прозрачност на местните политики по отношение на 

младежта, организиране на дискусии, форуми и срещи; 

МЛАДЕЖКО 

ДОБРОВОЛЧЕСТВО 

Иницииране на повече доброволчески инициативи и 

кампании за младите хора; 

ЗДРАВОСЛОВЕН 

НАЧИН НА ЖИВОТ 

Популяризиране на здравословния начин на живот сред 

младежите; 

Превенция на тютюнопушенето, употребата на алкохол, 

психотропни вещества; 

Насърчаване на физическата активност и подкрепа на 

спортните инициативи сред младежите; 

МЛАДЕЖКА 

ПРЕСТЪПНОСТ 

Увеличаване броя на  съвместните инициативи с МВР и 

училищните ръководства, относно превенция на 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 
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VІІ. ДЕЙНОСТИ 

№ Наименование на 

дейностите 

Инициативи, 

кампании 

Изпълнител Срок 

1. Обучителни кампании  по 

превенция на рисковото 

поведение сред младежите 

Световен ден за 

борба срещу 

наркоманията; 

Месец на 

трезвеността; 

Международен ден 

за борба с 

тютюнопушенето; 

Община 

Неделино 

МКБППМН 

Училища 

РЗИ 

БЧК 

 

м. януари –  

м. декември 

2. Провеждане на дискусия 

относно:  

Защита на правата 

на човека; 

Дискриминация; 

Равнопоставеност 

между половете; 

Община 

Неделино 

МК БППМН 

Училища 

Ученически 

съвети  

м. март 

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; 

Община 

Неделино 

Училища 

Детски 

градини 

ЦОП 

Читалища 

м. април –  

м. май 

4. Инициатива по безопасност 

на движението по пътищата 

Обучение и работа 

на терен 

Община 

Неделино 

МКБППМН 

Училища 

Детски 

градини 

м. януари – 

м.декември 

5. Организиране и провеждане 

на младежки доброволчески 

инициативи, насочени към 

опазване на околната среда 

„Да почистим 

България за един 

ден” 

Община 

Неделино 

Читалища 

Училища 

Детски 

градини 

ЦОП 

ЦСРИ 

ЦНСТ 

м. април 

6. Популяризиране на 

местното самоуправление 

 Ден на отворените 

врати на Общинска 

администрация 

Община 

Неделино 

Училища 

Класни 

ръководители 

12 октомври 

– Ден на 

българската 

община 
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7. Отбелязване на 

Международния ден на 

младежта 

12 август -  

Международен ден 

на младежта 

Община 

Неделино 

Читалища 

Училища 

м. август 

8. Стимулиране на детския и 

младежкия спорт 

 

Участие в 

Ученически игри и 

спортни състезания 

Община 

Неделино 

Училища 

Съгласно 

спортния 

календар 

9. Стимулиране на деца с 

изявени дарби в областта на 

науката и изкуството 

 

Участия в 

олимпиади, 

фестивали и 

конкурси; 

Отпускане на 

стипендии на 

ученици с изявени 

дарби, заели 

призове места на 

национални 

състезания и 

конкурси; 

Община 

Неделино 

Училища 

м. януари – 

м. декември 

10. Насърчаване и подпомагане 

на младежкото 

доброволчество 

Провеждане на 

благотворителен  

коледен базар и 

изработване на 

коледни картички за 

социалните домове 

Община 

Неделино 

Училища 

Детски 

градини 

ЦОП  

Читалища  

 м.септември 

- м. декември 

11. Организиране на клубове по 

интереси, състезания, летни 

школи 

Клуб „Народни 

танци“ 

Ателие „Направи си 

сам“ 

Клуб „Народно 

пеене“ 

Училища 

ЦОП 

Читалища 

м. януари – 

м. декември 

12. Отбелязване на Световния 

ден за възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортни 

произшествия 

18 ноември - Ден за 

възпоменание на 

жертвите от 

пътнотранспортните 

произшествия 

Община 

Неделино 

Училища 

м. ноември 

13. Отбелязване на Световния 

ден на земята 

22 април Училища 

ЦОП 

 

м. април 

 

VІІІ. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Представителство на младите хора в местното самоуправление и в обществения 

живот; 
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2. Активно участие на младежи в социални и културни проекти, осигуряващи 

формирането на гражданско общество; 

3. Увеличен брой младежки инициативи; 

4. Създаване на добри условия за спортуване и осмисляне на свободното време на 

младите хора; 

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

подкрепа на развитието на младите хора; 

6. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и 

младежки инициативи; 

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

8. Успешна професионална и социална реализация на младите хора; 

9. Увеличен брой на доброволците в община Неделино; 

10. Популяризиране и мултиплициране на младежката активност; 

 

ІХ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ  

ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и 

оперативното взаимодействие между: 

- Министерство на образованието и науката 

- Министерство на младежта и  спорта 

- Регионално  управление на образованието  

- Дирекция ”Социално подпомагане”  

- Общинска администрация  

- Дирекция ”Бюро по труда”  

- Училища и детски градини 

- Читалища  

- Центрове 

- Спортни клубове 

- Неправителствени организации, работещи по проблеми на младите хора 

 

Х. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 

 ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА НЕДЕЛИНО 

Популяризирането на приоритетите  и инициативите, заложени в  Общинския план 

за младежта за 2018 г. ще се осъществява  чрез публикации на електронния сайт на 

община Неделино и информационното табло, разположено на първия етаж в сградата 

на общината. 

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване на 

предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

 


