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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Съгласно чл. 14 от Закона за младежта (обн., ДВ бр. 31 от 20.04.2012 г., изм., бр. 68 от 2.08.2013 
г., бр. 14 от 20.02.2015 г., изм. и доп., бр. 24 от 16.03.2018 г., в сила от 23.05.2018 г.) областния 
план за младежта обобщава общинските планове за младежта. Настоящият Областен план за 
младежта на област Смолян за 2018 г. е разработен въз основа на приетите с решение на 
общинските съвети Общински планове за младежта на общините: Борино (Решение № 288 
Протокол № 35 от 21.02.2018г.), Мадан (Решение № 472, Протокол № 38 от 24.01.2018 г.), 
Неделино (Решение № 544/29.01.2018 г.), Рудозем (Протокол № 36/28.02.2018 г.), Смолян 
(Решение № 762 от 29.03.2018 г.) и Чепеларе (Протокол № 39 от 24.01.2018 г.). 

Областният план за младежта на област Смолян е разработен въз основа на приоритетите и 
стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за младежта 2012-2020 г., в 
изпълнение на Закона за младежта, и анализите на потребностите на младежите, представени 
от общините. Планът е ориентиран към изграждане и реализиране на единна, последователна 
и устойчива младежка политика. Той разписва изпълнението на Националната политика за 
младите хора в област Смолян на възраст от 15 до 29 години, формирана според техните 
потребности и синхронизирана с приоритетите на Европейската политика за младежта. Планът 
има основна цел да се създават възможности за 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 международния и междукултурния диалог и повишаване на 
ролята на младите хора в превенцията на престъпността. В синхрон е с приоритетите на 
Европейската политика за младежта и е документ за разработване на конкретни мерки за 
работа с младите хора, за тяхната реализация и успешно осъществяване.  
 
 
ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЛАСТ 
СМОЛЯН  
 
1. Демографска перспектива 
 
Населението на област Смолян по данни на НСИ към 31.12.2017 г. е 107 282 жители. От тях 
броят на младежите от 15 до 29 години е 12 737. За сравнение, към 31.12.2016 г. броят на 
младите хора между 15 и 29 години е 13 739 (15 042 към 31.12.2015 г.), като населението в 
областта е било 109 425 души (111 601 към 31.12.2015 г.). 
 
Община Борино 
Населението в община Борино в началото на 2014 г. наброява около 4097 души, от които 
между 15 и 29 год. – 747, през 2015 г. – 4067 общо и 731 души на възраст между 15 и 29 год., 
през 2016 г. – 4031, на възраст между 15 и 29 години – 572. За 2017 г. броят им  е съответно 
3998 и 660 и към 15.01.2018 г. 3947 и 475. 
Населението на общината, по данни от отдел „ЕСГРАОН“ по постоянен адрес през изминалата 
2017 г., наброява 3 998 души. Естественият прираст в общината е отрицателен. Влияние 
оказват както икономическите, така и редица социални фактори, свързани с културата и 
начина на живот на населението. Възрастовата структура за общината през 2017 г. е следната: 
- до 7 г. – 123 бр. 
- от 7 до 13 г. – 179 бр. 
- от 14 до 17 г. – 107 бр. 
- от 18 до 59 г. жени – 1 165 бр. 
- от 18 до 62 г. мъже – 1 407 бр. 
- над 60 г. жени – 627 бр. 
- над 63 г. мъже – 390 бр. 
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Община Мадан 
По данни на НСИ към 31.12.2016 г., населението на община Мадан, 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 
Мадан 

11274 1548 1375 440 438 670 1507 1689 1934 3221 

Мъже 5577 871 717 242 238 391 818 879 968 1324 
Жени 5697 677 658 198 200 279 689 810 966 1897 
В градовете 5455 835 744 231 266 338 756 933 989 1198 
Мъже 2731 456 384 122 148 186 391 475 499 526 
Жени 2724 379 360 109 118 152 365 458 490 672 
В селата 5819 713 631 209 172 332 751 756 945 2023 
Мъже 2846 415 333 120 90 205 427 404 469 798 
Жени 2973 298 298 89 82 127 324 352 476 1225 

 
По отношение на разпределението на населението, най-много са лицата над 60 г., а най-малко 
са младежите между 20-24 г., следвани от младежите от 15-19 г.  
 
Община Неделино 
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 „ГРАО“ жителите на община Неделино по постоянен 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. 
 
Община Рудозем 
Демографското развитие на общината през последните десет години се обуславя от множество 
фактори, един от които е финансова и икономическа криза. Демографските проблеми, валидни 
в национален мащаб, важат и за общината - отрицателен естествен прираст, емиграция, 
обезлюдяващи се периферни територии. 

Поради липсата на работа много от младежите търсят други алтернативи за работа. Една част 
от тях се реализират в по-големите градове, а други заминават за чужбина и рядко се връщат 
в Родината. Условията на труд и ниското заплащане демотивират голямата част от младите 
хора. 

По данни на НСИ към 15.12.2017 г., населението на община Рудозем, разпределени по възраст, 
пол и местоживеене e, както следва:            
                                                                         

Населено място Младежи на 
възраст 
18-29 г. 

Жени на 
възраст 
18-29 г. 

Мъже на 
възраст 
18-29 г. 

Общо 
население по 

населени 
места 

гр. Рудозем 593 290 303 3232 
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с. Боево -  - - 4 
с. Борие 34 19 15 214 

с. Бърчево 35 13 22 187 
с. Бяла река 42 13 29 221 
с. Витина 31 19 12 134 

с. Войкова лъка 61 25 36 323 
с. Грамаде 31 19 12 148 

с .Добрева череша - - - 2 
с. Елховец 182 85 97 1011 
с. Иваново 8 5 3 57 
с. Коритата 33 20 13 178 
с. Мочуре - - - 18 
с. Оглед 20 10 10 155 

с. Пловдивци 35 15 20 224 
с. Поляна 3 1 2 71 

с. Равнината 14 5 9 123 
с. Рибница 47 24 23 313 
с. Сопотот 54 26 28 332 
с. Чепинци 378 180 198 1929 

Общо за община Рудозем 1601 769 832 8876 
 
Намаляването на населението на общината се дължи на отрицателния естествен прираст и 
външната миграция. Тази ситуация може да се обясни с националните тенденции и местните 
характеристики на икономиката. Населението на град Рудозем е 3 232 души, като броя на 
младежите, населяващи града е 593, което представлява 17 % от общото население на града. В 
останалите населени места от общината живеят 1008 младежи, което е 63 % от младежите, 
живеещи в общината. Общият брой на младежите, които живеят в община Рудозем е 1601, 
което е 18 % от общото население на община Рудозем. 
До 2011 г. с население над 2000 души в общината е било само едно селище – с. Чепинци с 
население от 2099 души. За съжаление данните от предходната година сочат, че населението 
на с. Чепинци значително е намаляло, до края на 2016 г. населението е 1964 души. За 
последните 10 години с. Кокорци се е обезлюдило напълно. 
Разликата между отделните населени места очертава негативна тенденция на депопулация2 в 
малките населени места, като някои от тях са загубили над 50 % от постоянното население. 
Общата тенденция, която се наблюдава е, че за по-малките населени места населението 
намалява с по-бързи темпове в сравнение с градските центрове в обособената територия. Това 
се дължи както на миграционните процеси, така и на по-ниската раждаемост и по-високите 
нива на смъртност в селата.  
Основните тенденции в демографските процеси в общината са сходни с националните, като 
разликата е в силата на тяхното проявление. Това определя и приликата в бъдещото развитие 
на населението, детерминирано от инерционността на демографските процеси – населението 
на обособената територия на община Рудозем ще продължи да намалява в краткосрочен и 
средносрочен план. Намалението по възрастовата смъртност няма да компенсира влиянието 
от преминаването на поколенията от една възрастова група в друга, което ще се отрази в 
намаляване и застаряване на трудоспособния контингент. Емиграционните процеси ще се 
влияят най- вероятно от икономическото развитие на региона. 
 
Община Смолян 
Има отлив на младежи от общината, най-вече поради липса на работа, особено в селата. 
Голяма част от младите хора емигрират в чужбина, много от тях никога не се връщат в 
България. Това са хора, за обучението на които държавата е инвестирала. След емигрирането 
младежите работят за чужди икономики. 
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Община Чепеларе 
Община Чепеларе е разположена на територията от 375 км2. Това представлява 11,7 % от 
територията на област Смолян. Общината е организирана в 11 населени места – 1 град и 10 
села. Град Чепеларе е административен център на община Чепеларе. 

Населението на общината по постоянен адрес към 15.12.2017 г. (по данни на ГД ГРАО) 
наброява 7242 души, от тях 938 са младежите на възраст от 15 до 29 години, като в град 
Чепеларе те са 759, а в селата 179, от които в с. Проглед – 7, с. Богутево – 25, с. Лилеково – 4, 
с. Забърдо – 40, с. Павелско – 55, с. Хвойна – 38, с. Малево – 7, с. Орехово – 3 младежа. 

Основната характерна черта на младежката възрастова група в община Чепеларе, както и на 
предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите в национален мащаб. 
Стремежът към независимост и индивидуален подход към живота е доминираща черта сред 
младите хора. 
 
 
2.  Насърчаване на икономическа активност и кариерно развитие на младите хора  
 
Община Борино 
През последните години се обръща внимание на програмите от Министерството на труда и 
социалната политика насочени към младежите като „Старт в кариерата“, програми за заетост, 
субсидирани мерки за заетост. От април до октомври 2017 г. бяха наети 4 лица -  младежи до 
29 години за период от 6 месеца и от август 2017 г. още 3 лица, които ще приключат своето 
участие през февруари 2018 г. 

Целта е, чрез участие и работа по идеи и проекти, чрез обучения, работа в екип, младите хора 
да натрупат опит и умения, необходими за бъдещата им личностна и професионална 
реализация. 
 
Община Неделино 
В община Неделино образователната система включва две училища – СУ „Св. Св. Кирил и 
Методий“ гр. Неделино, определено с решение № 766 от 12 декември 2017 г. на Министерския 
съвет за средищно училище и ОУ „Васил Левски“ с. Средец, определено с решение № 755 от 
14 декември 2017 г. на Министерския съвет за защитено училище. В училищата се обучават 
147 ученици на възраст от 15 до 19 години, няма отпаднали ученици. 
За пълно обхващане на деца 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“. 
 Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ – модул 
„Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа на природни науки“ и 
модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците“. 
 
Община Рудозем  
Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване на своето 
образование, нямат трудов опит по придобитата специалност и в редица случаи 
работодателите отказват да ги вземат на работа. 

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта, Министерството на труда и социалната политика 
реализира редица мерки за повишаване пригодността и осигуряване на заетост на младежите 
чрез своите програми. Тяхната цел е осигуряване на субсидирана заетост и социална 
интеграция на безработните лица, обект на месечно и социално подпомагане чрез разкриване 
на работни места в общополезни дейности и предоставяне на социални услуги, както и 
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повишаване на пригодността им за заетост чрез включването им в обучение за повишаване на 
уменията и квалификацията, за ограмотяване и придобиване на професионална квалификация. 

През 2017 г. младежите се включиха  в следните програми и мерки за заетост, като някои от 
тях продължават и през 2017 г.: 
 Проект „Осигуряване на топъл обяд в община Рудозем”.  
 Проект „Бъдеще за младежите в община Рудозем” – обучение на  младежи. 
 Проект „Обучение и заетост за младите хора” . 
 Проект „Старт в кариерата”. 
 Проект „Регионална програма за заетост и обучение на област Смолян”. 
Друга възможност за младите хора е Европейската доброволческа служба, представляваща 
възможност за придобиване на неформален опит, практически знания и алтернативна трудова 
заетост. Целта на тази служба е да развива солидарност и да насърчава активното гражданство 
и взаимното разбирателство сред младите хора. Европейската доброволческа служба дава 
възможност на младите хора да извършат доброволческа дейност за срок от 12 месеца, в страна 
различна от страната на постоянното пребиваване. Тя насърчава солидарност между младите 
хора и представлява „учене чрез дейност”. Наред с ползите за местните общности, 
доброволците научават нови умения и чужди езици, откриват други култури чрез неформални 
дейности и практики. 
Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните институции, насочени към 
подготовка за извеждането и интегрирането им в общността – в Община Рудозем .  
 Проект „Център за предоставяне на услуги в домашна среда - Рудозем”, в който  
младежи, получават здравни и психологически услуги, според здравословното им състояние. 
 
Община Чепеларе 
Основната характеристика на младежката общност е нейната динамична промяна. През 
последното десетилетие активността на младите хора радикално се измести – от обществено-
политическия живот към частния сектор. 

Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в 
обществото, да постигнат икономическата независимост и да се развият е намирането на 
подходящо работно място. Специфична обаче е позицията на младите хора на пазара на труда, 
тъй като в повечето случаи те нямат практически трудов опит по придобитата от тях 
специалност след завършване на образование, което ги поставя в изключително 
неблагоприятно положение за професионална реализация, в контекста на световната 
финансова и икономическа криза. 
В условията на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата се 
емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да накарат 
младите хора да се чувстват добре и пълноценни в своя роден край, да търсят и получават 
изява, да имат самочувствие на българи и европейци.  
 
 
3.  Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
                                                       
Община Борино 
На територията на общината функционират 2 учебни заведения – СУ „Никола Вапцаров“ с. 
Борино и ОУ „Отец Паисий“ с. Ягодина, което е защитено.  

По отношение на образователната политика местното управление се стреми да осигури 
качествено образование като подпомага и оказва помощ при разработване и реализиране на 
проекти в детските градини и училищата; поддържа и обновява сградния фонд; подпомага 
дейностите свързани със Закрила на детето, Комисията за борба с противообществените 
прояви, спортните клубове, училищни състави и извънкласни форми.  
 
Община Мадан 
На територията на община Мадан има шест читалища:  
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 НЧ „Иван Вазов – 1999” гр. Мадан. 
 НЧ „Братан Шукеров – 1953” с. Върбина. 
 НЧ „Н. Й .Вапцаров –1997” с. Средногорци. 
 НЧ „Иван Вазов –1958” с. Буково. 
 НЧ „Родолюбец –1965” с. Боровина . 
 НЧ „Младост – 2008” с. Лещак. 
и градска библиотека „Антон Страшимиров”, които са се утвърдили като културно-просветни 
средища с активни културни, информационни, социални и граждански функции.  
Повишаване качеството на библиотечното и информационно обслужване и специфичните 
образователни, информационни, социални и интернет услуги, които читалищните библиотеки 
реализират в рамките на програмата „Глобални библиотеки“. Градска библиотека „Антон 
Страшимиров”, НЧ „Братан Шукеров - 1953” с. Върбина и НЧ „Н. Й. Вапцаров - 1997” с. 
Средногорци разполагат с оборудвани компютърни зали по програма „Глобални библиотеки”. 
Всички учебни заведения на територията на общината са оборудвани с компютри и имат 
достъп до интернет. 
 
Община Неделино 
Все по-широк 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. 
Достъпът до информация младежите могат да получат в училищата, които са оборудвани с 
компютърни конфигурации, аудио системи и принтери. 
 
Община Смолян  
Община Смолян повиши възможността за информация на младежите чрез Младежки 
информационно‐консултантски център „МОГА”, подкрепен от Общината, където младежите 
получават освен консултантски и информационни услуги и възможност за неформално 
обучение, иницииране и подкрепа на младежки инициативи.  
Достъпът до информация на младите хора, особено на социално неравнопоставените и 
младите хора в селата, е все още ограничен. 
Разширен е достъпът до информация за европейските програми чрез дейността на Областен 
информационен център – Смолян. 
 
Община Чепеларе 
Достъпът до формално и неформално образование, професионално образование и обучение, 
културни и развлекателни прояви, специализирана информация и консултиране на младите 
хора в малките населени места и селските райони е ограничен. Възможностите за 
икономическа активност и професионална реализация са непривлекателни за младите хора в 
малките населени места и селските райони. 
 
 
4.  Насърчаване на здравословния начин на живот на младите хора  
 
Община Борино 
Общината разполага с два здравни кабинета, два стоматологични, а учениците и децата се 
обслужват от двама медицински специалисти. Внимание се отделя на насърчаването на 
здравословния начин на живот и на превантивните мерки по отношение на сексуалната 
активност, злоупотребата с алкохол, използване на наркотици, тютюнопушенето, 
хранителните разстройства, затлъстяването, насилието, хазартните игри и пристрастяването 
към информационните и комуникационни технологии. 
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Община Мадан 
 Здравна профилактика сред младите хора – в учебните и детските заведения на 
територията на общината има изградени здравни кабинети. 
 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 „Карате шинкиокушин”;  
- СК „Футбол”; 
- СК „Арес” /кикбокс, карате киокушин, кудо/ ; 
- СК „Борба”. 
 Подкрепа на спортни инициативи на младежи. 
 
Община Неделино 
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. 
 
Община Рудозем  
Организация на здравното обслужване за децата и учениците. 
За здравето на децата и учениците се грижат 4 медицински специалисти. Разкрити са 
медицински кабинети в детските градини и училищата в община Рудозем. Кабинетите са 
оборудвани с необходимото медицинско оборудване, осигурени са медикаменти и 
превързочни материали, а на медицинските сестри са подсигурени компютри и достъп до 
интернет. 
Младите хора предпочитат да се изразяват в неформални среди като интернет клубове, 
събирания с приятели, както и спортни мероприятия. За осъществяването на тази дейност в 
община Рудозем се построиха много спортни и детски площадки, по проект бе изградена и 
спортна зала. Това дава възможност на младежите да прекарват свободното си време по-
пълноценно, което намалява риска от употреба на психотропни вещества, цигари и алкохол. 

В училищата се организират информационни кампании от специалистите по здравни грижи 
относно борбата с тютюнопушенето и употребата на алкохол, борба с наркотични и 
психотропни вещества и борба със ХИВ/СПИН. Физическата активност е важна за развитието 
на младежите, както за физическо така и за психическо здраве. 
 
Община Смолян 
 Наблюдават се тревожни тенденции, относно нездравословния начин на живот на 
младите хора; 
 Увеличава се делът на млади хора, които употребяват алкохол, особено на възраст от 
15 до 24 години, наркотици и психотропни вещества. 
 
Община Чепеларе 
Здравословният начин на  живот е комплекс от дейности, които трябва да са включени в 
дневния режим на човек, а те са: двигателни и физически активности, здравословно и 
балансирано хранене, избягване употреба на алкохол, цигари, наркотици и др. Превенцията на 
здравето и профилактика на болестите също трябва да са важна част от живота на човек  и не 
бива да се пренебрегват. 
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Има нормативна база, която регулира здравословното хранене на децата в детските градини и 
в училище, но съвременният модел за здравословния начин на живот не успява да постигне 
целите, които се поставят за здравето на подрастващите. 
Водещи заболявания сред учениците са затлъстяване, хипертония, бронхиална астма, 
гръбначните изкривявания артропатии, смущения в зрението, диабет. 
Тенденциите са тревожни относно нездравословния начин на живот на младите хора. Нараства 
делът на младите хора, които употребяват алкохол, особено на възраст от 15 до 24 години, 
наркотици и психотропни вещества. 

Възможностите за спорт, които се предлагат в община Чепеларе са много добри. На 
територията на общината има изградени две мултифункционални спортни площадки, 
намиращи се в град Чепеларе и село Павелско. В града има още едно зелено игрище с 
изкуствена настилка за футбол на малки врати, два открити тенис корта. Функционира закрита 
зала за волейбол и баскетбол и закрита зала за тенис на маса, два велопарка, намиращи се в 
ски зони Пампорово и Мечи чал за любителите на колоезденето като начин за движение и 
спорт. Всички съоръжения се използват безплатно от учениците на община Чепеларе. Има 
функциониращи спортни клубове, в които тренират младежи на възраст между 15-29 години: 
ски алпийски, бягане, биатлон и сноуборд, хандбал, тенис на маса, карате, два вело клуба, 
футбол и мотоклуб. През лятото се организират походи по различни маршрути в околността 
за младежи от младежкия екстремен туристически еко клуб „Скален орел“. 
Възможност за добра двигателна активност дават танцовите групи към ЦПЛР ОДК – Чепеларе 
за младежите в училищна възраст и танцов клуб за народни танци „Веселие“ за младежите в 
извънучилищна възраст. Целогодишно в община Чепеларе се организират спортни 
мероприятия и други прояви, които са част от майските празници, Европейската седмица на 
физическата активност и спорта, Зимен олимпийски ден, Международен олимпийски ден, 
състезания от календарите на различни спортни федерации и състезания от годишния спортен 
календар на общината. Част от учениците се включват в ежегодните ученически спортни игри. 
 
 
 5. Превенции на социалното изключване на младите хора в неравностойно положение  
 
Община Рудозем  
Съгласно ППЗСП, „Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, свързани 
с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, 
деинституционализация  и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот 
и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа 
на деца с противообществени прояви. Основни цели на ЦОП са: 
  Да защити най-добрия интерес на детето посредством оказване на професионална, адекватна 
и своевременна помощ и подкрепа на него и неговото семейство. 
  Да се създават възможности за достоен и пълноценен живот и подпомагане на личностната 
и социална интеграция на деца и семейства в община Рудозем и съседни общини, които са в 
обхвата на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Мадан.  
  Да се осигури необходима и подходяща закрила за деца и семейства в риск. 
 Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните институции, 
насочени към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността – в Община 
Рудозем.  
Не трябва да се ограничава възможността за обучение и професионална заетост на младежите 
с увреждания. Когато не могат да намерят работа те се обезкуражават и това им пречи на 
тяхното социално включване. 
 
Община Смолян 
Налице са ограничени възможности за професионална заетост на младежи с увреждания. 
Когато не могат да намерят работа, младежите се обезкуражават, това пречи на тяхното 
социално включване. 
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Община Чепеларе 
Все още е ограничен достъпът на младите хора в риск (от 18 до 29 години) до целенасочени 
качествени социални услуги в общността, особено в малките населени места. На много места 
липсва достъпна архитектурна среда за хора с увреждания, включително и възможности за 
включване на хора с увреждания в работен процес. Когато не могат да намерят работа 
младежите се обезкуражават, това пречи на тяхното социално включване. 
Могат да се посочат следните групи в риск от социално изключване: 
- Младежи на възраст 15-18 години, които попадат в обхвата на Закона за закрила на 
детето; 
- Младежи със здравословни проблеми и специфични образователни потребности; 
- Младежи в малки населени места и от етнически малцинства. 
 
 
6. Развитие на младежкото доброволчество  
 
Община Мадан 
В община Мадан има млади хора, които вземат участие в клубовете, школите и кръжоците към 
читалищата, в спортни клубове, младежката организация на БЧК, но като цяло сред младите 
хора доминира позицията на обществен скептицизъм. Младите хора 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 широко от младите хора. В тази връзка 
е важно да се популяризира доброволчеството като движеща сила за личностно развитие, 
мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между 
поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. 
 
Община Неделино 
Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Макар 
готовността 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. 
  
Община Рудозем  
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, в сферата на туризма и културата. Готовността им да участват в такива акции 
нараства, но възможностите са все още ограничени. В СУ „Св. св. Кирил и Методий” гр. 
Рудозем има 18 младежи, които са членове на Младежкия БЧК. Правата на младите 
доброволци, особено на непълнолетните, се нуждаят от законова закрила. 
 
Община Смолян 
 Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора; 
 Механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна 
проява на солидарност и гражданска активност са основен фактор. 
Община Чепеларе 
Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. 
Възможностите за провеждане на доброволчески кампании все още не са добили нужната 
устойчивост. В община Чепеларе се провеждат доброволчески инициативи и кампании, най-
вече благотворителни за  набиране на средства за младежи в нужда. 
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Доброволчеството като полагане на доброволен труд не е познато сред младежите в общината. 
Община Чепеларе, читалищата и неправителствените организации работят в насока на 
популяризация и развитие на младежкото доброволчество. Неоползотворен от работодателите 
е потенциалът за признаване на неформалното образование, придобито от доброволчество. 
 
 
7. Повишаване на гражданска активност на младите хора  
 
Община Неделино 
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. 
 
Община Рудозем  
Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „нещо безсмислено и 
губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. От друга страна 
са активни по теми, значими предимно за младите като екология и човешки права, които 
засягат чувството им за справедливост. 
Ръководството на общината осъществява срещи с групи младежи и младежки 
неправителствени организации, на които са разисквани специфичните им проблеми и са 
набелязани мерки за решаването им. В община Рудозем дейност развиват 12 читалища и 5  
спортни клуба, като особено голяма е ролята на тези в селата, тъй като в малките населени 
места няма много алтернативи за обмисляне на свободното време. 
 
Община Смолян 
 Младите хора предпочитат да се изявяват в неформални среди – събирания с приятели, 
спортни мероприятия, интернет клубове, интернет форуми и чатове. 
 Мисленето сред младите хора за гражданската 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 предимно за младите, като екология и човешки права, които 
засягат чувството им за справедливост. 
 В община Смолян има мислещи и активни млади хора, диалогът с тях на общинско 
ниво е налице, ръководството на Общината осъществява срещи с групи младежи и младежки 
неправителствени организации, на които са разисквани специфичните им проблеми и са 
набелязвани мерки за решаването им. 
 
Община Чепеларе 
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформална среда – социалните мрежи, спортни 
клубове по интереси или неправителствени организации, събирания между приятели. 
Участието на млади хора в управлението на младежката политика на национално, регионално, 
областно и общинско ниво не е достатъчно. Липсват ефективно действащи механизми за 
отразяване на младежкото мнение при вземане на важни политически и социални решения на 
държавно и общинско ниво. Оттук идва и скептичната позиция на младите, изразяваща се в 
отказ да се прави каквото и да било, защото то няма да бъде взето под внимание. 

Членството в политическите партии не е привлекателно за младежите. 
Значителен интерес проявяват към танцовите групи и клубове където младежите отиват от 
една страна, за да танцуват и спортуват, а от друга – да се забавляват и да открият среда за 
социално общуване. 

Диалогът с младите хора на общинско ниво по въпроси, които ги засягат все още не е развит 
на ниво европейски модели на представителство, чрез регионални и местни младежки съвети. 
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Една много добра възможност за включване на младежите в реална работна среда и за 
засилване на тяхната гражданска позиция и активност е инициативата на Джуниър Ачийвмънт 
България  „Мениджър за един ден“. Тя позволява на младежите да се запознаят  с естеството 
на съответната работа, както и да застанат на ръководни позиции.  
 
 
8. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони  
 
Община Неделино 
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. 
 
Община Рудозем 
На територията на община Рудозем функционират две средни училища, едно основно училище 
и седем  детски градини, както и Дневен център за деца с увреждания и Център за обществена 
подкрепа. Приоритет е учениците да се задържат в училище до завършване на средното си 
образование, като много голям брой от тях продължават в следваща форма на обучение. 
Достъпът до информация в селските райони се осъществява чрез кметствата и читалищата. По 
отношение на възможностите за прекарване на свободното време, общината съдейства на 
читалищните настоятелства по селата да приобщават младите хора към дейности, 
организирани от тях. На територията на община Рудозем функционират 12 читалища, които 
предоставят възможност на децата и младите хора да развиват своите интереси, способности 
и талант в самодейното танцово, музикално и театрално изкуство. Разнообразни форми на 
работа предлагат и читалищните библиотеки. През ученическите ваканции се организират 
занимания, ръководени от педагози, където децата и учениците имат възможност да творят на 
воля. 
 
Община Смолян 
Съществуват недостатъчно привлекателни възможности за икономическа активност и 
професионална реализация на младите хора в малките населени места и селските райони. 
 
Община Чепеларе 
Слабата икономическа перспектива, застрашаващото население водят до намалени 
възможности за възпроизводство на населението, на трудовия потенциал и неговото развитие. 
Отчитайки тези тенденции през последните години Община Чепеларе използва 
възможностите, които се предоставят от Европейските фондове. Работи се по 
инфраструктурни проекти, включително и такива в сферата на образованието, които 
подобряват цялостния облик на населените места в община Чепеларе и допринасят за 
икономическото развитие, което от своя страна благоприятства условията за по-пълноценен 
живот на младите хора в общината 
 
 
9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 
 
Община Смолян 
Наблюдава се застой на престъпността като цяло и насилието в училищата. Въвеждат се нови 
мерки за снижаване на насилието, като охрана, видеонаблюдение и др. Видеонаблюдението 
дава най-значим резултат. Най‐рисковите групи се оказват младите хора без родителски 
контрол (отсъстващи родители, непълни семейства) и ранно отпадналите от образователната 
система.  
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Община Чепеларе 
Алтернатива за младежите в посока превенция на престъпността са мероприятията на Районно 
управление, включени в „Полицейска академия“ и „Час на полицая“, като в тях се включват 
повече учащи. 

В Чепеларе развива дейност и Младежки център „Тийн Спирит“, чийто изяви са с 
разнообразна насоченост и предлагат възможност за инициативност и дейност. Ангажирането 
на младите хора с обществена дейност дава ефективни резултати по отношения на превенция 
на  престъпността. 

Основна роля в превенцията на правонарушенията в общината има Местната комисия за борба 
с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и създадения към нея 
консултативен кабинет. Комисията работи в тясно сътрудничество с органите и институциите, 
имащи отношение към социалната закрила на малолетни и непълнолетни на територията на 
община Чепеларе и Детска педагогическа стая към РУ – гр. Чепеларе. 
 
 
ІІІ. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИТЕ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ  
 

Приоритетите на Областния план за младежта са съобразени с приоритетите и целите на 
Националната стратегия за младежта 2012 - 2020 г., като същевременно отчитат и обобщават 
предвидените в Общинските планове за младежта цели, приоритети, мерки и дейности. 
Целите, мерките и дейностите в Областния план за младежта за 2018 г. на област Смолян са 
максимално съобразени с разпоредбите на Закона за младежта и в цялост най-добре отговарят 
на специфичните цели и задачи за работа на областно ниво.  

В своята съвкупност те обхващат почти всички задачи и дейности, които могат да бъдат 
осъществявани от общините на областта в полза на техните младежки общности. Така 
дефинирани и планирани, те дават най-широк хоризонт за действие на всяка община и по всяка 
вероятност ще бъдат осъществявани в по-голямата си част и през следващите няколко години. 

Същевременно общините трябва да следват и строго специфичните си цели и намерения 
относно своите младежки общности, посочени в техните общински планове за младежта за 
2018 г. 
 
Приоритет № 1 – Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 
младите хора 
Община Неделино 
 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. 
 
 
Приоритет № 2 – Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
 
Община Смолян 
 Организиране на общински информационни кампании, насочени към младите хора на 
територията на цялата община; 
 Предлагане на качествени информационни услуги, предоставящи актуална, 
систематизирана и достъпна информация, удовлетворяваща интересите и потребностите на 
младите хора чрез Младежки информационно-консултантски център, Областен 
информационен център и др.  
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Приоритет № 3 – Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора  
 
Община Неделино 
 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. 
 
Община Рудозем 
Организация на здравното обслужване на децата и учениците. 
За здравето на децата и учениците се грижат 4 медицински специалисти. Разкрити са 
медицински кабинети в детските градини и училищата в община Рудозем. Кабинетите 
оборудвани с необходимото медицинско оборудване, осигурени са медикаменти и 
превързочни материали, а на медицинските сестри са подсигурени компютри и достъп до 
интернет. 

Младите хора предпочитат да се изразяват в неформални среди като интернет клубове,  
събирания с приятели, както и спортни мероприятия. За осъществяването на тази дейност в 
община Рудозем са построени много спортни и детски площадки, по проект е изградена и 
спортна зала. Това дава възможност на младежите да прекарват свободното си време по- 
пълноценно, което намалява риска от употреба на психотропни вещества, цигари и алкохол. В 
училищата се организират информационни кампании от специалистите по здравни грижи 
относно борбата с тютюнопушенето и употребата на алкохол, борба с наркотични и 
психотропни вещества и борба със ХИВ/СПИН.  

Физическата активност е важна за развитието на младежите, както за физическото така и за 
психическото здраве.  
 
Община Смолян 
 Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора; 
 Иницииране на информационни кампании, относно начина на хранене и двигателния 
режим на младите хора; 
 Превенция на тютюнопушенето, употребата на наркотици, полово предаваните 
болести; 
 Насърчаване на физическата активност на младежите;   
 Подкрепа на спортни инициативи на младежи.  
 
Община Чепеларе 
 Популяризиране на здравословния начин на живот и ползите от движението сред 
младежите; 
 Организиране на информационни превантивни кампании във връзка с темите: 
здравословно и балансирано хранене; превенция на здравето и профилактика на 
заболяванията; ХИВ/СПИН, тютюнопушене, употреба на наркотични вещества, сексуално и 
рисково поведение репродуктивно здраве. 
 Стимулиране на детския и младежки спорт; - организиране на спортни турнири и 
състезания, част от годишния спортен календар на общината и от календарите на различни 
спортни федерации; 
 Организиране на мероприятия и прояви, посветени на Европейската седмица на 
физическата активност и спорта, Зимен олимпийски ден, Международен олимпийски ден и др. 
 
Приоритет № 4 – Превенция на социалното изключване на младите хора в 
неравностойно положение 
 
Община Мадан 
 Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното излючване 
на младежите в риск. 
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 Ограничаване на предаването на  социалното изключване между поколенията. 
 
Община Рудозем 
Социални услуги в общността (включително от типа подкрепа, придружаване, менторство), 
подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск: 
  Дневен център за деца с увреждания гр. Рудозем. Центърът е комплекс за предоставяне на 
социални услуги в общността за деца с увреждания, който осигурява условия  за обслужване 
на клиента през деня, отговарящо на потребностите им от рехабилитация, образование, 
психическа подкрепа, логопедично консултиране и терапия, организация на свободно време, 
лични контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. Предоставянето 
на всяка услуга се базира на индивидуалната оценка на потребностите и разработване на 
индивидуален план за ползване на услугата. Предоставяне на дневна,  полудневна  и почасова 
грижа за децата. 
  Формално и неформално обучение. В последните пет години в общината се забелязва 
тенденция към намаляване на броя на младите хора без средно образование. Причината за това 
са както мерките за задържането на младите хора в училище, така и компенсаторните мерки 
за придобиване на образование и квалификация на млади хора, прекъснали обучението си. В 
община Рудозем образователната система през последните години е насочена към: 
поддържане и модернизиране, в.ч. и чрез енергийна ефективност, на материално-техническата 
база с цел създаване на по-добри материални условия за качествен учебно-възпитателен 
процес, осигуряване на равен достъп до качествено образование на всички деца и младежи. 
В последните години се наблюдава по-строги мерки в образователната система за задържане 
на учениците в училище. 
Общинските училища участват в национални програми и проекти на МОН: Национална 
програма „Оптимизация на училищната мрежа”; Модул „Без свободен час в училище”; 
Национална програма „Твоят час” и Схема „Училищен плод”. 
 Център за обществена подкрепа в Община Рудозем.  
Съгласно ППЗСП „Център за обществена подкрепа” е комплекс от социални услуги, свързани 
с превенция на изоставянето, превенция на насилието и отпадането от училище, 
деинституционализация  и реинтеграция на деца, обучение в умения на самостоятелен живот 
и социална интеграция на деца от институции, консултиране и подкрепа на семейства в риск, 
оценяване и обучение на бъдещи приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа 
на деца с противообществени прояви. 
Основни цели на ЦОП са: 
  Да защити най-добрия интерес на детето посредством оказване на професионална, адекватна 
и своевременна помощ и подкрепа на него и неговото семейство. 
  Да се създават възможности за достоен и пълноценен живот и подпомагане на личностната 
и социална интеграция на деца и семейства в община Рудозем и съседни общини, които са в 
обхвата на Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Мадан.  
  Да се осигури необходима и подходяща закрила за деца и семейства в риск. 
 Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните институции, 
насочени към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността – в Община 
Рудозем. 
Не трябва да се ограничава възможността за обучение и професионална заетост на младежите 
с увреждания. Когато не могат да намерят работа те се обезкуражават и това им пречи на 
тяхното социално включване. 
 
 
Приоритет № 5 – Развитие на младежко доброволчество 
 
Община Мадан 
Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, 
мобилност учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между 
поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. 
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Насърчаване и организиране участието на младите хора в доброволчески инициативи. 
Осъществяване на младежки дейности и инициативи с участието на доброволци. 

Организиране на общински кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, аварии и 
извънредни ситуации“, чиято цел е да се възпитава съпричастност към дейността на МПО 
„Млад огнеборец“, ученически екип на БЧК и желание за включване след време в дейността 
на спасителя и пожарникаря. Да формира и развива култура на поведение, превенция на риска, 
активна гражданска позиция, опазване на околната среда и др.  
Доброволен труд на млади хора в ЦСРИ „Детелина“ и Дневен център за стари хора. Участие 
на младите хора в доброволчески кампании за подпомагане на домове за възрастни хора и деца 
от социално слаби семейства/организиране на благотворителна инициатива за събиране на 
дрехи и хранителни продукти за ДВХУИ с. Джурково и с. Ровино/. 
 
Община Неделино 
Иницииране на повече доброволчески инициативи и кампании за младите хора. 
 
Община Смолян 
 Иницииране на повече доброволчески възможности за младите хора; 
 Създаване на доброволчески инициативи за младите хора като възможност за 
личностно развитие, учене, социално сближаване и формиране на гражданско самосъзнание. 
 
Община Чепеларе 
Популяризиране на доброволчеството: 
 Провеждане на информационни кампании сред учениците свързани с доброволчество; 
 Подпомагане в провеждането на доброволчески кампании. 
 
 
Приоритет № 6 – Повишаване на гражданската активност  
 
Община Мадан 
 Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския 
живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти. 
 Насърчаване на гражданското образование и обучение. 
 Стимулиране на участието на младите хора и техните организации в опазването, 
подобряването и управлението на природното богатство чрез участието им в инициативи като 
„Да изчистим България заедно“, отбелязването Деня на Земята и др. Организиране на 
общински етап на Международен конкурс за детска рисунка „С очите си видях бедата“, като 
една от целите на конкурса е да се възпитава съпричастието към проблемите на човека, 
готовност за оказване на помощ, желание за участие в доброволческа дейност и опазване на 
околната среда. 
 Участие на млади хора в инициативата „Европейски дни на наследството“, подкрепена 
от Съвета на Европа и от Европейската комисия и провеждаща се под надслов „Европа, общо 
наследство“. 
 
Община Неделино 
 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. 
 
Община Смолян 
 Прозрачност на местните политики по отношение на младежта – организиране на 
дискусии, срещи, форуми по определени теми; 
 Насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани с ясна обществена позиция; 
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 Включване и информиране на младите хора за дейността на Общинския съвет и 
формирането на младежка политика; 
 Осигуряване на възможност младите хора да участват в процеса на вземане на решения, 
относно младежките политики; 
 Насърчаване и подпомагане на развитието на младежките организации; 
 Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании; 
 Пълноценно осмисляне на свободното време; 
 Включване на млади хора и неправителствени организации, работещи с младежи за 
изработването на стратегически младежки документи. 
 
Община Чепеларе 
 Насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани с ясна обществена позиция;  
 Инициативата на Джуниър Айчивмънт България „Мениджър за един ден“; 
 Насърчаване дейността и развитието на Младежки център „Тийн Спирит“. 
 
 
Приоритет № 7 – Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 
 
Община Мадан 
 Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в община Мадан. 
 Осигурявяне на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите 
хора в община Мадан. 
 Електронно приобщаване на младите хора в селата към социални мрежи. 
 Насърчаване и подпомагани на читалищата като средища за информация, неформално 
обучение, културно изразяване и гражданско участие в малките населени места и селските 
райони чрез разработване и реализиране на Програма за развитие на читалищна дейност в 
община Мадан. 
 Реализиране на проект „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 
мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 
компетентности“ (ТВОЯТ ЧАС). Финансиран по Оперативна програма „Наука и образование 
за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни 
фондове, с продължителност до 31 октомври 2018 г.                                                                                             
 
Община Чепеларе 
 Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите 
хора в малките населени места . 
 Осигуряване на възможности за включване в дейностите на ЦПЛР ОДК чрез 
формиране на изнесени групи. 
 Осигуряване на участие и изява на младежите от селата в мероприятия на Община 
Чепеларе. 
 
 
Приоритет № 8 – Развитие на междукултурния и международния диалог 
 
Община Мадан 
 Създаване на благоприятна среда за младите хора да участват пълноценно в 
междукултурното и международното младежко общуване. 
 Насърчаване и подпомагане на мобилността на младите хора в страната и чужбина. 
 Насърчаване на младите хора към изучаването на европейски езици и култури. 
 
 
Приоритет № 9 – Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 
престъпността 
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Община Мадан 
 Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, 
особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора. 
 Ангажиране на местната власт в превенция на правонарушенията, извършвани от 
младежи. 
 Превенция на младежката престъпност чрез организиране на спортни мероприятия 
 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора 
 Междуведомствен мултидисциплиниран екип на местно ниво, изграден съгласно 
Споразумението за сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури 
на органите за закрила при случаи на непридружени деца и деца – жертви на трафик, 
завръщащи се от чужбина. 
 Организиране на общински етап на Ученически спортни игри, отбелязване на 17 май – 
Ден на българския спорт, общински футболен турнир и др. 
 Организиране на програми за пътна безопасност в училищата. 
 Отбелязване на Европейската седмица на мобилността. 
 Участие в Национална викторина по безопасност на движение „Да запазим децата на 
пътя. 
  
Община Неделино 
Увеличаване броя на съвместните инициативи с МВР и училищните ръководства, относно 
превенция на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 
 
Община Смолян 
Увеличаване броя на съвместните инициативи с МВР и училищните ръководства, с младите 
хора без родителски контрол (отсъстващи родители, непълни семейства) и ранно отпадналите 
от образование за превенция на престъпленията , извършени от малолетни и непълнолетни. 
Община Чепеларе 
Превенция на противообществените прояви и употребата на наркотични и психотропни 
вещества от младежи; 
 Беседи в „Час на полицая“ с ученици от 7, 8, 9, 10 и 11 класове на училищата. Темите 
са свързани с профилактика на наркоманиите, престъпленията и противообществените 
прояви, трафик на хора, агресия и насилие; 
 Индивидуална работа с водените на отчет в детска педагогическа стая под формата на 
лични беседи, разговори с родители и класни ръководители и възпитатели; 
 Съвместна работа на ръководството на училищата и секретаря на Местната комисия за 
БППМН с децата нарушители. 
 Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, 
Районно управление, Училища. 
 
 
ІV. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА  
 
Община Борино  
Целта на плана за младежта през 2018 година е както и през изминалите години: да се осмисли 
свободното време на учениците в общинските училища, ангажиране и  включване в 
обществени мероприятия, изразяване на гражданска позиция, както и включване на учениците 
с риск от отпадане и/или прояви на агресия и насилие, чрез участие в извънкласни и 
извънучилищни дейности. 
1. Изграждане на сътрудничество на местно ниво между всички заинтересовани страни /Бюро 
по труда, Община Борино, Работодатели, НПО и Гражданско общество/ за развитие на 
заетостта и намаляване на младежката безработица. 
2. Обновяване, ремонтиране и осъвременяване на техническото оборудване в образователните 
институции, подобряване енергийната ефективност в тях. 
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3. Създаване на възможности за кандидатстване и реализиране на проекти по програма 
„Еразъм +“, която обхваща по-дългосрочен период, стимулиране на неформалното учене, 
професионално образование, извънкласна ангажираност. 
4. Участие на младите хора в организирането на фестивали, пленери, празници на територията 
на общината и извън нея; участия в национални и международни конкурси, състезания и 
олимпиади. 
5. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура. 
Провеждане на информационни кампании за превенция от наркотици, алкохолна зависимост, 
болести предавани по полов път и здравословен начин на живот. Подкрепа и изработване на 
образователни проекти за спорт и дейности на открито. 
6. Обучения, срещи-дискусии, увеличаване броя на младежките проекти и изяви с цел 
включване на младите хора в риск. 
7. Възможност за участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на 
младежки проблеми. Реализиране на съвместни проекти между младите хора и местната власт. 
 
Община Мадан 

 
Стратегически 

цели 

 
Оперативни цели 

 
Дейности за изпълнение на 

целите 

 
Отговорни 
институции 

 
1. Създаване на 
благоприятна, 
насърчаваща и 
подкрепяща среда 
за качествена 
професионална 
реализация на 
младите хора в 
община Мадан 

1. Насърчаване на 
икономическата 
активност на 
младите хора и 
улесняване на 
прехода от 
образование към 
заетост 
 
 
 
 
 
 
 
 

1, Насърчаване на 
работодателите да разкриват 
работни места за стажуване 
на безработни лица до 29-
годишна възраст. 
2. Създаване на възможности 
за стажове в общинска 
администрация на млади 
хора до 29 г., завършили 
висше образование  
/Програма „Старт на 
кариерата”/. 
3. Механизъм за съвместна 
работа на институциите по 
обхващане и задържане в 
образователната система на 
деца и ученици в 
задължителна предучилищна 
и училищна възраст/ 
Решение № 373/05.07.2017 г. 
на Министерски съвет/. 
Създадени са и  
функционират  „екипи за 
обхват” във всяко населено 
място с училище. 

Общинска 
администрация 

Дирекция 
„Бюро по 

труда” 
 
 
 
 
 
 
 

РУО 
Общинска 

администрация 
Дирекция 
„Социално 

подпомагане” 
Инспектор 

ДПС 
МКБППМН 

2. Улесняване на 
достъпа до 
качествени услуги 
за специална 
подкрепа на 
пълноценното 
личностно и 
обществено 
развитие на 
младите хора в 

1. Формиране на 
информационна 
политика, насочена 
към младите хора 
 
 
 
 
 
 

1. 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. 
Провеждане на дискусия 
относно защита на правата 
на човека, дискриминацията, 

Общинска 
администрация 
Училища, 
Читалища 
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съответствие с 
потребностите и 
интересите им 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Развитие на 
таланта, 
творческите 
умения и 
културното 
изразяване на 
младите хора 

равнопоставеността  между 
половете. 
2. Отбелязване Деня на 
Европа.  Организиране на 
фолклорен концерт „Родопа 
пее и танцува”  по повод 
Европейската година на 
културното наследство 2018. 
3. Подобряване на достъпа 
на младите хора до интернет. 
Организиране на инициативи 
за безопасното използване на 
интернет. 
 
 
 
4. Разширяване на мрежата и 
развитие на капацитета на 
доставчиците на услуги за 
развитие на младите хора - 
юридически лица с 
нестопанска цел, читалища, 
културни институти, спортни 
организации и др. 
 
 
1. Участие на младите хора в 
мероприятията, заложени в 
Културния и Спортния 
календар на общината, в 
национални, международни 
фестивали и спортни 
мероприятия. 
По повод празника на град 
Мадан организиране на 
надиграване „Кристали под 
земята - хоро в душата”;  
Национален конкурс „Мадан 
- кътче от рая” в два раздела: 
литература и изкуство. 
Организиране на общински 
етап на Международен 
конкурс за детска рисунка „С 
очите си видях бедата” и др. 

 
 

Общинска 
администрация 

Читалища 
 

 
 

МКБППМН 
Училища 
Читалища 
Градска 

библиотека 
„Антон 

Страшимиров” 
 

Общинска 
администрация 

Градска 
библиотека 

„Антон 
Страшимиров” 

Училища 
Читалища 

НПО  
 

Общинска 
администрация 

Читалища 
Спортни 
клубове 

3. Насърчаване на 
здравословния 
начин на живот 
сред младите хора 

1. Превенция на 
факторите, 
създаващи риск за 
здравето на 
младите хора. 
Повишаване на 
сексуалната 
култура на младите 
хора. 
 
 

1. Провеждане на кампании и 
инициативи, с цел развитие 
на знания, нагласи и умения 
за здравословен начин на 
живот, безопасно поведение 
и избягване на рискови за 
здравето практики.  
2. Организиране на 
информационни кампании, 
беседи и презентации, с цел  
превенция на 

МКБППМН 
Младежката 
организация на 
БЧК 
Училища 
Читалища 
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2. Насърчаване на 
здравната просвета 
в читалищата, 
спортните 
организации, 
включително и чрез 
развитие на 
подхода 
„Връстници 
обучават 
връстници”, с цел 
развитие на знания, 
нагласи и умения за 
здравословен начин 
на живот, 
безопасно 
поведение и 
избягване на 
рискови за здравето 
практики 
 
 
3. Насърчаване на 
физическата 
активност и спорта 
сред младите хора 

тютюнопушенето, 
наркотиците, болестите 
предавани по полов път и др. 
  
1. Участие на младежкия 
парламент към НЧ „Иван 
Вазов -1999” и БМЧК при 
изготвянето на 
информационни табла и 
разпространението на 
информационни материали. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Стимулиране 
провеждането на спортни 
демонстрации и упражнения 
за физическа активност като 
средство за здравословен 
начин на живот. 
2. Отбелязване на 17 май-
Ден на българския спорт. 
3. Организиране на 
общински футболен турнир 
по повод  Празника на град 
Мадан, награждаване на 
изявени спортисти от 
общината и др.спортни 
инициативи. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общинска 
администрация 
Спортни 
клубове 

4. Превенция на 
социалното 
изключване на 
младежи в 
неравностойно 
положение – 
младежи с 
увреждания. 

1. Осигуряване на 
условия за 
социална адаптация 
и насърчаване на 
социалното 
включване на 
младежите в риск. 
2. Ограничаване на 
предаването на 
социалното 
изключване между 
поколенията. 
 

1. Предлагане  на социални 
услуги за  младите хора в 
неравностойно положение / 
разширяване на капаците  на 
ЦСРИ за младежи/ 
 
 
1. Участие на младите хора в 
благотворителни кампании 
за подпомагане на домове  за 
възрастни хора с умствена 
изостаналост и др. 

Общинска 
администрация 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
ЦСРИ 
„Детелина” 
Общинска 
администрация 
Читалища 
Младежка 
организация на 
БЧК 
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5. Развитие на 
доброволчеството 
сред младите хора 
като движеща сила 
за личностно 
развитие, 
мобилност, учене, 
конкурентоспособн
ост, 
социално 
сближаване, 
солидарност между 
поколенията и 
формиране на 
гражданско 
самосъзнание. 

1. Насърчаване и 
организиране 
участието на 
младите хора в 
доброволчески 
инициативи 

1. Осъществяване на 
младежки дейности и 
инициативи с участието на 
доброволци.  
2. Организиране на 
общински кръг на 
ученическо състезание  
„Защита при бедствия, 
аварии и извънредни 
ситуации”, чиято цел е да се 
възпита съпричастност към 
дейността на МПО „Млад 
огнеборец”, ученически 
екипи на БЧК и желание за 
включване след време в 
дейността на спасителя и 
пожарникаря. Да формира и 
развива култура на 
поведение, превенция на 
риска, активна гражданска 
позиция, опазване на 
околната среда и др. 
3. Доброволен труд на млади 
хора в ЦСРИ „Детелина" и 
Дневен център за стари хора. 
Участие на младите хора в 
доброволчески кампании за 
подпомагане на домове за 
възрастни хора и деца от 
социално слаби семейства 
/организиране на 
благотворителна инициатива 
за събиране на дрехи и 
хранителни продукти за 
ДВХУИ с. Джурково и 
 с. Ровино/. 

Общинска 
администрация 
Общински 
съвет на БЧК 
Училища 
ЦСРИ 
„Детелина” 
Дневен център 
за стари хора 
Читалища 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общинска 
администрация 
Читалища 
Младежка 
организация на 
БЧК 

6. Осигуряване на 
възможности за 
пълноценно 
участие на младите 
хора в гражданския 
живот и за 
приобщаването им 
към основните 
демократични 
ценности и 
стандарти 

1. Насърчаване на 
гражданското 
образование и 
обучение 

1. Стимулиране на участието 
на младите хора и техните 
организации в опазването, 
подобряването и 
управлението на природното 
богатство чрез участието им 
в инициативи като „Да 
изчистим България заедно”,  
отбелязването  Деня на 
Земята и др.  
2. Организиране на 
общински етап на 
Международен конкурс за 
детска рисунка „С очите си 
видях бедата”,  
като една от целите на 
конкурса е да се възпита 
съпричастие към проблемите 
на човека, готовност за 

Общинска 
администрация 
Читалища 
Училища 
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оказване на помощ, желание 
за участие в доброволческа 
дейност и опазване на 
околната среда.  
3. Участие на млади хора в 
инициативата „Европейски 
дни на наследството”, 
подкрепена от  
Съвета на Европа и от 
Европейската комисия и 
провеждаща се под надслов 
„Европа, общо наследство” 

 
 
 
 
Общинска 
администрация 
Читалища 

7. Създаване на 
привлекателна 
среда за развитие 
на младите хора в 
община Мадан 
 

1. Осигуряване на 
ефективен достъп 
до образование, 
обучение, 
информация на 
младите хора в 
община Мадан 

1. Електронно приобщаване 
на младите хора в селата към 
социалните мрежи. 
2. Насърчаване и 
подпомагане на читалищата 
като средища за информация, 
неформално обучение, 
културно изразяване и 
гражданско участие в 
малките населени места и 
селските райони чрез 
разработване и реализиране 
на Програма за развитие на 
читалищната дейност в 
община Мадан. 
3. Реализиране на Проект 
„Развитие на способностите 
на учениците и повишаване 
мотивацията им за учене 
чрез дейности, развиващи 
специфични знания, умения 
и компетентности (ТВОЯТ 
ЧАС), финансиран по 
Оперативна програма „Наука 
и образование за 
интелигентен растеж“, 
съфинансирана от 
Европейските структурни и 
инвестиционни фондове, с 
продължителност до 31 
октомври 2018 г. 

Училища 
Читалища 
 
Общинска 
администрация 
Читалища 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Училища 

8. Създаване на 
благоприятна среда 
за младите хора да 
участват 
пълноценно в 
междукултурното и 
международното 
младежко 
общуване. 

1. Насърчаване и 
подпомагане на 
мобилността на 
младите хора в 
страната и в 
чужбина. 

1. Насърчаване на младите 
хора към изучаването на 
европейски езици и култури. 

Училища  
Читалища 
НПО 
 

9. Стимулиране на 
активното участие 
на младите хора в 

1. Ангажиране на 
местната власт  в 
превенция на 

1. Междуведомствен 
мултидисциплинарен екип на 
местно ниво, изграден 

Общинска 
администрация
-МКБППМН, 
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превенцията на 
престъпността, 
особено в 
превенция на 
правонарушенията, 
извършени от 
млади хора 

правонарушенията, 
извършвани от 
младежи 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Превенция на 
младежката 
престъпност чрез 
организиране на 
спортни 
мероприятия 
 
 
3. Развитие на 
култура на пътна 
безопасност сред 
младите хора 
 
 
 
 

съгласно Споразумението за 
сътрудничество и 
координиране на работата на 
териториалните структури на 
органите за закрила при 
случаи на деца, жертви или в 
риск от насилие и при 
кризисна интервенция.  
2. Междуведомствен екип за 
рефериране и обгрижване на 
случаи на непридружени 
деца и деца- жертви на 
трафик, завръщащи се от 
чужбина. 
 
1. Организиране на 
общински етап на 
Ученически спортни игри, 
отбелязване на 17 май – Ден 
на българския спорт, 
общински  
футболен турнир и др. 
 
1. Организиране на програми 
за пътна безопасност в 
училищата. 
2. Отбелязване на 
Европейската седмица на 
мобилността 
3. Участие в Национална 
викторина по безопасност на 
движението „Да запазим 
децата на пътя”. 

Дирекция 
„Социално 
подпомагане”- 
Отдел „Закрила 
на детето”, 
 РУ-Мадан 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общинска 
администрация 
МКБППМН 
Училища 
Спортни 
клубове 
 
 
РУ-Мадан 
Училища 
 
Общинска 
администрация
-МКБППМН, 
Училища 
 
Училища 

 
 
Община Неделино 
 

№ Наименование на 
дейностите 

Инициативи, 
кампании 

Изпълнител Срок 

1. Обучителни кампании 
по превенция на 
рисковото поведение на 
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 
дискусии 

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  

Община 
Неделино 
Училища 
Детски 
градини 

м. април 
м. май 
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Славянската писменост; ЦОП 
Читалища 

4. Инициатива по 
безопасност на 
движението  
по пътищата 

Обучение и работа на 
терен 

Община 
Неделино 
МК БППМН 
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 
Училища 
Детски 
градини 
ЦОП 
Читалища 
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 

7. Отбелязване на 
Международния ден на 
младежта 

12 август-  
Международен ден  
на младежта 

Община 
Неделино 
Училища 
Читалища 

м. август 
 

8. Стимулиране на 
детските градини 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 призови 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 
пътнотранспортно 
произшествия 

18 ноември – Ден за  
възпоменание на жертвите 
от пътнотранспортно 
произшествия 

Община 
Неделино 
Училища 
 

м.. ноември 

13. Отбелязване на 
Световния ден на земята 

22 април Училища 
ЦОП 

 м. април 
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Община Рудозем 
1. Осъществяване сътрудничество между младежките организации и институциите, работещи 
с млади хора, при разработване на съвместни програми и проекти с цел подобряване 
благосъстоянието на младите хора в общината. 
2. Информационни кампании за популяризиране на Европейската харта за участие на младите 
хора в живота на общините и регионите. 
3. Създаване на младежки пространства за по-добра информираност на младите хора. 
4. Популяризиране на националните и европейски програми за предоставяне на младежки 
услуги, младежка мобилност и доброволчество. 
5. Включване на дейности, обхващащи млади хора в неравностойно социално положение и 
млади хора с увреждания. 
6. Включване на дейности, обхващащи млади хора в неравностойно социално положение и 
млади хора с увреждания. 
 

Наименование на дейностите Срок за 
изпълнение 

Организация 

Провеждане на среща с ученици във връзка с 
професионалното им ориентиране. 

Април Община Рудозем 

Провеждане на лекции и дискусионни срещи с 
деца и младежи. Целта е превенция на насилието, 
агресията, борба с тютюнопушенето, алкохола и 
наркотиците и др. 

През цялата 
учебна година 

Община Рудозем 
МКБППМН 

Училища 
Медицински лица 

9 май – Ден на Европа, 
Ден на отворените врати на общинска 
администрация 
17 май – Ден на спорта 
24 май – Ден на българската просвета и култура 
и на славянската писменост – Празнично 
шествие и концерт на децата и учениците от 
община Рудозем. 

Май Община Рудозем 
Ученическите съвети 

Спортна зала гр. 
Рудозем 

 

1 юни - Международен ден на детето Юни Община Рудозем 
Читалища, ДГ 

Провеждане на ученически спортни   игри - 
футбол, баскетбол, тенис на маса и бадминтон). 

Ноември - 
Март 

Община Рудозем 
Спортна зала гр. 

Рудозем, МКБППМН  
Празник на града – спорни културни 
мероприятия 

Август Община Рудозем 

Участия в спортни лагери и състезания. Целогодишно Спортни клубове 

Участие в училищна телевизия на младежи и 
девойки -  IX – XIIклас. 

Целогодишно СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Рудозем 

08 ноември – Европейски ден на младежта Ноември СУ „Св. св. Кирил и 
Методий” гр. Рудозем; 

СУ „Хр. Ботев” с. 
Чепинци 

 
 
Община Смолян 
 

№ Наименование на дейностите Срок Изпълнител 
1. Обучителни кампании сред ученици от 9 до 12 

клас на теми: здравословно хранене, превенция на 
СПИН и ППИ, превенция на тютюнопушенето, 

м.януари-
м.декември 

Община Смолян 
РЗИ – Смолян 

БЧК 
МКБППМН 



28 
 

злоупотребата с алкохол, хиподинамията, 
остеопорозата, транспортният травматизъм и др.  

ПИЦ 

2. Създаване на ефективни връзки и насърчаване на 
сътрудничество между работодателите и учебните 
заведения във връзка с преодоляване на 
младежката безработица и професионалното 
ориентиране. Организиране на информационна 
среща на младежи с работодатели. 

м.януари-  
м. февруари 

Община Смолян 
ТД „Бюро по 

труда” 
Учебни заведения 

Работодатели 

3. Предоставяне възможност за стажуване на млади 
хора в общинска администрация 

м.януари -
м.декември 

Община Смолян 
 

4. Човешка библиотека – „Живите книги“ м.февруари Община Смолян 
НПО 

5. Езиково кафе м.март Община Смолян 
НПО 

6. Младежко улично изкуство – „Символите на 
Родопа планина“ 

м.април Община Смолян 
НПО 

7. Танцов и певчески фестивал „Смолян търси 
таланти“ – с участие на деца от детски градини и 
ученици до 12 клас. 

м.април Община Смолян 
МКБППМН  

РУО - Смолян 
8. Ученическа инициатива – „Клас на годината“ м.май Община Смолян 

МКБППМН  
Общински 

ученически съвет 
Учебни заведения 

9. Засаждане на цветя в обществени градинки и 
площи. 

м. май Община Смолян 
Общински 

ученически съвет 
НПО 

10. Отбелязване на Международният ден за 
съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН. 

м. май Община Смолян 
РЗИ – Смолян 

ПИЦ-цветя, БЧК 
11. „Намери съкровището“ – приключенско-

образователна игра 
м.юни Община Смолян 

НПО 
12. Провеждане на младежка кампания „Мисия 

Смолян”. 
м.юни – 
м.август 

Община Смолян 
 

13. Отбелязване на Международния ден на младежта с 
Флаш моб. 

м.август Община Смолян 
НПО 

14. Популяризиране на местното самоуправление – 
Ден на отворените врати на общинска 
администрация – „Мениджър за един ден” с 
участие на ученици от учебните заведения на 
територията на Община Смолян. 

м.ноември Община Смолян 
Учебни заведения 

15. Организиране и осъществяване на международни 
младежки обмени с побратимени на Община 
Смолян градове.  

м.януари-
м.декември 

Община Смолян 
Побратимени 

градове 
16. Подпомагане развитието на талантите, 

творческите умения и изяви на младежите – 
отпускане на стипендии на ученици с изявени 
дарби и заели призови места на национални 
състезания и конкурси. 

м.септември
- м. 

декември 

Община Смолян 
 
 
 

17. Провеждане на спортни прояви /Ученически игри, 
лекоатлетическа щафета, Дни на 
предизвикателството и интензивното ходене и др./. 

съобразно 
спортния 
календар 

Община Смолян 
Учебни заведения 

18. Реализиране на фонда за подкрепа на младежки 
инициативи с максимална сума от  10 000 лв.  

м.януари-
м.декември 

Община Смолян 
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19. Оказване на съдействие при организиране на 
младежки прояви на неправителствени 
организации и неформални групи от млади хора. 

м.януари-
м.декември 

Община Смолян 

20. Насърчаване и подпомагане на младежкото 
доброволчество. 

м.януари-
м.декември 

Община Смолян 
НПО, БЧК 

 
 
Община Чепеларе 
 

№ Дейности Отговорна 
институция 

Източник 
на финансиране 

1. Окуражаване на младите хора да 
вземат пълноценно участие в  
училищния живот и в свързаните 
с него дейности като извънучилищни форми: 
Конкурси, концерти, изложби, състезания; 
Ученически спортни игри. 

Община Чепеларе, 
Училища, ЦПЛР 
ОДК, Спортни 
клубове, 
Читалища 

Общински 
бюджет, 
Държавен 
бюджет 

2. Подкрепа на ЦПЛР Общински детски 
комплекс: 
Концерти, изложби, спортни игри и 
състезания. 

ЦПЛР ОДК,  
Община Чепеларе 

Бюджет на  
ЦПЛР ОДК 

3. Насърчаване на Професионална гимназия по 
селско горско и туризъм „Н.Й. Вапцаров“ за 
активна работа по проект ШЕЛ-ЕКО маратон 
с прототип на електроавтомобил. 

ПГ по СГСТ „Н. 
Й. Вапцаров“ 

ПГ по СГСТ „Н. 
Й. Вапцаров“ 
спонсорства 

Младежка заетост 
 
4. Насърчаване на младежка заетост: 

Стажуване в общинска администрация- 
Програма  „Старт на кариерата“ 

Община Чепеларе Държавен 
бюджет 

Достъп до информация и качествени услуги 
 
5. Осигуряване на достъп до информация и 

услуги на млади хора: 
Предоставяне на актуална, и достъпна 
информация; 
Запознаване на младите хора с 
възможностите, които им предоставя Закона 
за младежта; 
Организиране на общински информационни 
кампании; 
Отбелязване на Международен  
Ден на младежта (12 август), Ден на Европа 
(9май); 
Отбелязване на 17 май – Световен ден спорта 
– спортни състезания; 
Отбелязване на деня на туризма (27 
септември); 
Инициативи, свързани с 22 април – Световен 
ден на земята – подходящ за този ден 
инициативи; 
Включване на мероприятия организирани по 
повод Европейска седмица на физическа 
активност и спорт. 
 

Община Чепеларе  
Училища, 
Спортни клубове, 
Младежки  
Център „Тийн 
Спирит“, НПО 

Общински 
бюджет 
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6. Популяризирането на ползата от 
осъществяването на младежките проекти: 
Насърчаване на политиката на финансова и 
ресурсна подкрепа на училищни проекти и 
проекти на младежки НПО. 

Община Чепеларе  
 

Не е необходим 

7. Насърчаване  развитието на местни  
Младежки организации; 
Финансово подпомагане на младежки 
организации и спортни клубове. 

Община Чепеларе  
 

Общински 
бюджет 

8. Отпускане на стипендии и финансово 
стимулиране на ученици с изявени дарби. 

Община Чепеларе  
 

Общински 
бюджет 

9. Отпускане на стипендия „Екатерина 
Дафовска“. 

Община Чепеларе  
 

Общински 
бюджет 

10. Популяризиране на възможностите за 
младежка заетост чрез отворени европейски 
програми. 

Община Чепеларе  
 

Не е необходим 

11. Популяризиране на стажантските програми 
сред работодателите в общината 

Община Чепеларе  
 

Не е необходим 

Развитие на доброволчеството 
 
12. Популяризиране на доброволчеството; 

Провеждане на информационни кампании 
Подпомагане в провеждането на 
доброволчески кампании. 

Община Чепеларе  
Училища, НПО, 
Младежки  
Център „Тийн 
Спирит“  

Не е необходим 

Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията 
 
13. Превенция на противообществените прояви и 

употребата на наркотични и психотропни 
вещества от младежи: 

Местна комисия 
за борба с 
противообществе
ните прояви на 
малолетни, и 
непълнолетни, 
Районно 
управление, 
Училища 

Общински 
бюджет 
Държавен 
бюджет 

14. Развитие на култура на пътна безопасност 
сред младите хора; 
Информационни кампании. 

МКБППМН, 
Районно 
управление 

Общински 
бюджет, 
Държавен 
бюджет 

15. Намаляване  броя  на необхванатите  
И отпадащите ученици: 
Осъществяване на форми за ефективна работа 
с родители и ученици, отпаднали или 
застрашени от отпадане. 

Общинска 
администрация,  
МКБППМН 

Общински 
бюджет 
Държавен 
бюджет 

Повишаване на гражданската активност на младите хора 
 
16. Насърчаване на младите хора да бъдат 

активни граждани с ясна обществена позиция: 
Инициативата на Джуниър Айчивмънт 
България „ Мениджър за един ден“; 
Насърчаване дейността и развитието на 
Младежки център „ Тийн Спирит“. 

Община Чепеларе, 
Училища, 
Младежки център  
„Тийн Спирит“. 
 

Общински 
бюджет 
 

Здравословен начин на живот 
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17. Популяризиране на здравословния начин на 
живот и ползите от движението сред младите: 
Организиране на информационни 
превантивни кампании във връзка с темите: 
здравословно и балансирано хранене; 
превенция на здравето и профилактика на 
заболяванията; ХИВ/СПИН, 
 тютюнопушене, употреба на наркотични 
вещества, сексуално  рисково поведение и 
репродуктивно здраве. 

Община Чепеларе, 
Училища, 
МКБППМН, 
Спортни клубове, 
РЗИ 

Общински 
бюджет, 
Държавен 
бюджет, 
НПО 

18. Стимулиране на детския и младежки спорт: 
Организиране на спортни турнири и 
състезания, част от годишния спортен 
календар на общината и от календарите на 
различни спортни федерации; 
Организиране на мероприятия и прояви, 
посветени на Европейската седмица на 
физическата активност и спорта, Зимен 
олимпийски ден и др. 

Община Чепеларе, 
Спортни клубове 

Общински 
бюджет, 
Държавен 
бюджет, 
НПО 

Младите хора в селата на община Чепеларе 
 

19. Осигуряване на ефективен достъп до 
образование, обучение, информация 
На младите хора в малките населени места. 
Осигуряване на възможности за включване в 
дейностите на ЦПЛР ОДК чрез формиране на 
изнесени групи; 
Осигуряване на участие и изява на младежите 
от селата в мероприятия на Община Чепеларе. 

Училище,  
Община Чепеларе 

Общински 
бюджет, 
Държавен 
бюджет 
 

20. Насърчаване и подпомагане на читалищата 
като средища за информация, неформално 
обучение, културно изразяване и гражданско 
участие в малките населени места и райони. 

Община Чепеларе Общински 
бюджет, 
Държавен 
бюджет 

 
 
 
V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ 
 
Община Борино 
 Изграждане на сътрудничество на местно ниво между всички заинтересовани страни /Бюро 

по труда, Община Борино, Работодатели, НПО и Гражданско общество/ за развитие на 
заетостта и намаляване  на младежката безработица. 

 Обновяване, ремонтиране и осъвременяване на техническото оборудване в образователните 
институции, подобряване на енергийната ефективност в тях. 

 Създаване на възможности за кандидатстване и реализиране на проекти по програма 
„Еразъм +“,която обхваща по – дългосрочен период, стимулиране на неформалното учене, 
професионално образование, извънкласна ангажираност. 

 Участие на младите хора в организирането на фестивали, пленери, празници на територията 
на общината и извън нея; участия в национални и международни конкурси, състезания и 
олимпиади. 

 Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна инфраструктура. 
Провеждане на информационни  кампании за превенция от наркотици, алкохолна 
зависимост, болести предавани по полов път и здравословен начин на живот. Подкрепа и 
изработване на образователни проекти за спорт и дейности на открито. 
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 Обучения, срещи – дискусии, увеличаване броя на младежките проекти и изяви с цел 
включване на младите хора в риск. 

 Възможност за участие на младите хора в местното самоуправление за решаване на 
младежки проблеми. Реализиране на съвместими проекти между младите хора и местната 
власт. 

  
Община Мадан 
 Координация на дейностите чрез сътрудничество между отговорните институции; 

Общинска администрация, Младежката организация на БЧК, Дирекция „Бюро по труда“, 
училища, читалища, спортни клубове и др. 

 
Община Неделино 
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното 
взаимодействие между: 
 Министерството 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. 

 
Община Рудозем 
 Осъществяване сътрудничество между младежките организации и институциите, работещи 

с млади хора, при разработване на съвместни програми и проекти с цел подобряване на 
благосъстоянието на младите хора в общината . 

 Информационни кампании за популяризиране на Европейската харта за участие на младите 
хора в живота на общините и регионите. 

 Създаване на младежки пространства за по – добра информираност на младите хора . 
 Популяризиране на националните и европейски програми за предоставяне на младежки 

услуги, младежка мобилност  и  доброволчество. 
 Включване на дейности, обхващащи млади хора в неравностойно социално положение на 

млади хора с увреждания. 
 

Община Смолян 
 Провеждане на регулярни заседания на Консултативен съвет за младежта. 
 Регулярни срещи с младежи и НПО, работещи в сферата на младежките дейности и други 

заинтересовани страни. 
 Организиране на Дни на отворените врати. 

 
Община Чепеларе 
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и оперативното 
взаимодействие между: 
 Министерството на образованието и науката; 
 Министерство на младежта и спорта; 
 Регионално управление на образованието – Смолян; 
 Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян; 
 Дирекция „ Бюро по труда“ – Смолян; 
 Общинска администрация –Чепеларе; 
 Училища и ЦПЛР ОДК; 
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 Училищни настоятелства; 
 Читалища в община Чепеларе; 
 НПО. 
Координацията на дейностите се осъществява от кмета на Община Чепеларе чрез Дирекция 
„Европейски интеграция и управление на проекти“. 

 
 

VІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ И ОЦЕНКА НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА 
МЛАДЕЖТА  
 
Наблюдението ще се осъществява чрез: 
  Организиране и управление на цялостното изпълнение на плана; 
  Регулярна комуникация между всички участници в плана; 
  Оценка на управлението на плана; 
  Регулярни срещи и контакти между партньорите за осигуряване на оптимална 
координация и ефективност на дейностите; 
  Трансфер на опит. 
 
 
VІІ. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 
ПЛАНА  
 
След утвърждаване на Областния план за младежта на област Смолян за 2018 г., той ще бъде 
оповестен чрез интернет страницата на Областна администрация – Смолян 
 
 
 
 
 
 
Областният план за младежта за 2018 г. e изготвен на базата на 6 подадени общински планове 
за младежта – общини Борино, Мадан, Неделино, Рудозем, Смолян и Чепеларе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


