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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. и бр. 14 от 20.02.2015 г.) областния план за младежта обобщава общинските
планове за младежта. Настоящият Областен план за младежта на област Смолян за 2017 г. е
разработен въз основа на приетите с решение на общинските съвети Общински планове за
младежта на общините: Борино (Решение № 195/27.01.2017 г.), Девин (Решение №
45/31.03.2017 г.), Мадан (Решение № 289/25.01.2017 г.), Неделино (Решение № 383), Рудозем
(Решение № 187/27.01.2017 г.), Смолян (Решение № 446/27.04.2017 г.) и Чепеларе (Решение
№ 300/30.01.2017 г.). Областният план за младежта на област Смолян за 2017 г. е разработен
и въз основа на приоритетите и стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за
младежта 2012-2020 г.
Настоящият план определя основните цели и приоритети на област Смолян в сферата на
младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора и има за цел да ги
подпомага в тяхното развитие като активна част от обществото. В синхрон е с приоритетите
на Европейската политика за младежта и е документ за конкретни мерки за работа с младите
хора, за тяхната реализация и успешно осъществяване. Той разписва изпълнението на
националната политика за младите хора в област Смолян на възраст от 15 до 29 г., формирана
според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейска политика за
младежта, а именно:
 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора;
 Създаване на благоприятни условия за училищно и университетско образование и
неформално обучение;
 Професионално и личностно реализиране;
 Осигуряване на информираност във всички сфери и аспекти на общественоикономическия живот;
 Повишаване на гражданската активност;
 Приобщаване към управлението на местно, областно и национално ниво, развитие на
младите хора в малките населени места и селски райони, повишаване на ролята на младежите
в превенцията на престъпността.

ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЛАСТ
СМОЛЯН
1. ДЕМОГРАФСКА ПЕРСПЕКТИВА
Населението на област Смолян по данни на НСИ към 31.12.2016. г. е 109 425 жители. От
тях броят на младежите от 15 до 29 години е 13 739. За сравнение, към 31.12.2015 г. броят на
младите хора между 15 и 29 години е 15 042 (16 135 към 31.12.2014 г.), като населението в
областта е било 111 601 души (113 984 към 31.12.2014 г.).
ОБЩИНА БОРИНО
Населението на община Борино през 2017 г. наброява 4 002 души, от които на възраст
между 15 и 29 години – 660. Естественият прираст в община Борино е отрицателен. Влияние
оказват както икономическите, така и редица социални фактори, свързани с културата и
начина на живот на населението.
ОБЩИНА ДЕВИН
По данни на Национален статистически институт към 31.12.2015 г. структурата на
младежите в Община Девин се разпределя по следния начин:
Възраст
Брой лица
15-19
418
20-24
460
25-29
594
Общо:
1472
3

ОБЩИНА МАДАН
По данни на НСИ към 31.12.2015 г., населението на община Мадан е 11 450 жители,
разпределени по възраст, местоживеене и пол, както следва:
Възраст (в навършени години)
в т.ч.
Община

Общо

15-29
0-14

15-19

20-24

25-29

30-39

40-49

50-59

60+

Община
Мадан

11450

1649

1398

436

514

699

1555

1694

2003

3151

Мъже

5657

944

724

246

290

408

828

874

1003

1284

Жени

5793

705

674

190

224

291

727

820

1000

1867

В градовете

5535

884

755

229

308

347

795

926

1018

1157

Мъже

2765

486

383

123

179

184

406

473

510

507

Жени

2770

398

372

106

129

163

389

453

508

650

В селата

5915

765

643

207

206

352

760

768

985

1994

Мъже

2892

458

341

123

111

224

422

401

493

777

Жени

3023

307

302

84

95

128

338

367

492

1217

По отношение на разпределението на населението най-много са лицата над 60 г., а наймалко са младежите между 15-19 г., следвани от младежите от 20-24 г., като броят на
младежите на възраст от 25-29 г. в селата е по-голям от този в града.
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Община Неделино е една от малките общини в България и обхваща 16 населени места, с
общ брой на населението 6 340 жители.
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Продължава процесът на демографското застаряване на населението в общината.
Естествения механичен прираст за община Неделино е отрицателен. Броят на родените през
2015/2016 г. е 60 деца, а броят на починалите за същия период е 135 жители, което води до
отрицателен естествен прираст – 75 по данни на отдел ГРАО. Процесът се задълбочава с всяка
изминала година и това обуславя намаляването на обхвата на целевата група от този план.
По данни на отдел ГРАО при община Неделино по постоянен адрес към 31.12.2015 г.
младите хора между 15-29 години са 913 жители от населението на общината. Младежите,
завършвайки средното си образование заминават за по-големите градове, с цел продължаване
на обучението си или в търсене на други перспективи. От тях много малка част се завръщат в
общината след завършване на висше образование.
ОБЩИНА РУДОЗЕМ
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 общината. Условията на труд и ниското заплащане демотивират голямата част от
младите хора.
ОБЩИНА СМОЛЯН
Наблюдава се отлив на младежи от общината, най-вече поради липсата на работа,
особено в селата. Голяма част от младите хора емигрират в чужбина, като 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.

2. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО
РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА
ОБЩИНА БОРИНО
Желанието за динамична промяна, високи цели и много възможности за професионален
и личностен път най-точно характеризират младите хора в община Борино. Като найхарактерна черта се очертава стремежът им към независимост, себедоказване, успешна
реализация и подчертан вкус към индивидуалност. Това са елементи на фокусиран стремеж
към самостоятелни решения и специфична визия за живота, бягство от универсалността и
стандартните подходи.
На територията на община Борино функционират 2 учебни заведение – 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.
При учениците от по-горен курс в часовете на класния ръководител се разглеждат
предимно проблеми, свързани с тяхното бъдеще, подготовката им за живота, опасностите и
проблемите, които могат да възникнат, тяхното разрешаване и др.
През последните години се обръща внимание на програмите от Министерство на труда
и социалната политика, насочени към младежите като „Старт в кариерата“, програми за
заетост, субсидирани мерки за заетост. През 2016 г. са наети 9 лица – младежи до 29 години за
период от 6 месеца.
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.

5

ОБЩИНА ДЕВИН
Основна характеристика на младежката общност е нейната динамична промяна. Като
най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към самостоятелни решения и
индивидуален подход към живота.
Изследванията показват, че докато психологическата независимост на младия човек у
нас силно нараства, то много по-силна е неговата социална и икономическа зависимост от
родителите. През последното десетилетие активността на младите хора радикално се измести
– от обществено-политическия живот към частния икономически сектор.
Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична, тъй като в повечето случаи
те нямат трудов опит по придобитата специалност.
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. Грижата за младите хора е
най-важната социална кауза.
Достъп до образование
В община Девин има 4 детски градини – ДГ „Изворче” – гр. Девин (към нея филиал – кв.
Настан и филиал – с. Лясково), ДГ „Здравец” – гр. Девин (към нея филиал кв. „ Саята”), ДГ
„Катя Ванчева” – с. Грохотно, ДГ „Радост” – с. Гьоврен (към нея филиал с. Триград ), 7
основни училища – ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” в кв. Настан, ОУ „Гео Милев” в с.
Грохотно, ОУ „Пейо Яворов” в с. Гьоврен , ОУ „Иван Вазов” в с. Триград, ОУ „Хр. Ботев” в
с. Лясково, ОУ „Отец Паисий” в с. Селча и ОУ „Димитър Благоев” в с. Осиково, 1 средно
училище „Хр. Ботев” – гр. Девин и 1 професионална гимназия – ПГЕ „А.С. Попов” в гр. Девин,
които подготвят младите хора и им дават основни знания и насоки при избора на професия.
Принос за неформалното обучение в общината имат училищата, Център за подкрепа за
личностно развитие – Общински Детски комплекс – гр. Девин, Център за подкрепа за
личностно развитие – Ученическо общежитие – гр. Девин и читалищата.
Заетост
От началото на финансовата и икономическа криза равнището на младежката
безработица е нараснало за целия ЕС. България е с едно от ниските нива на коефициент на
безработица (22,5%) в сравнение с другите страни-членки. Младите хора в България са сред
най-късно влизащите на пазара на труда в сравнение с другите държави от ЕС. В повечето
случаи те нямат практически и трудов опит по придобитата специалност след завършване на
своето образование и трудно се включват на пазара на труда.
В община Девин младежката безработица е с високи нива. Тя се обуславя от напускането
на младежите в трудоспособна възраст от общината, за да търсят реализация в по-големите
градове и чужбина. Освен по ОП „Развитие на човешките ресурси“, Агенцията по заетостта
финансира програми и мерки по Закона за насърчаване на заетостта, насочени към младежи
до 29 години като „Старт в кариерата“ и насърчителни мерки по чл. 36 и чл. 41 от същия закон,
като от тях могат да се възползват както работодатели от реалния сектор, така и общини и
други администрации. През 2016 г. е продължило реализирането на програмите и мерките от
Закона за насърчаване на заетостта. С цел да се намали нарастващата младежка безработица,
Община Девин е предприела следните мерки за подкрепа създаването на работни места: по
НП „Старт в кариерата“ са включени в заетост 2 лица; по схема „Обучение и заетост на
младите хора“ на ОП РЧР 2014-2020 г. за период от 6 месеца са наети 10 лица на възраст до 29
години (на длъжност „Еколог“, „Спасител при бедствия, аварии и катастрофи“ и
„Екскурзовод“).
Дирекция „Бюро по труда е осъществила следните мерки, насочени към младежи:
Осъществено професионално ориентиране и развитие на 121 лица; Включени и завършили
обучение по проект „Нови хоризонти“ на социалните партньори 4 лица; Включени в заетост
по мерки за заетост са 4 лица; Осъществени консултации на 303 лица; Изготвени
индивидуални планове за действие на 303 лица; Насочени към свободни работни места са 189
лица; Осигурена е заетост на 175 лица; По схема „Младежка заетост“ са включени в заетост
23 лица.
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Средномесечният брой регистрирани младежи в Дирекция „Бюро по труда“ – Девин от
община Девин през 2016 г. е 82 лица, като техният относителен дял от средномесечния брой
регистрирани безработни лица в община Девин е 3,2 %.
Доходи
Безработицата и липсата на добри доходи са демотивиращи за младите хора. Това са
фактори, които карат младежите да сменят мястото си на живеене. Това се превръща в
обществен и социално-икономически проблем и безпокойство от обезлюдяване на малките
населени места. Причините са икономически – по-високият стандарт е основният мотив за
емиграция.
В община Девин това е основен проблем в последните години. Намирането на работа е
трудно, реализация по дадена специалност в малък град като Девин е още по-трудно, а ниските
доходи демотивират младежите да останат в малките населени места. Жизненият стандарт на
по-голямата част от населението е нисък и това тласка младежите към търсене на перспективи
за по-висок жизнен стандарт от този, който могат да постигнат в община Девин.
ОБЩИНА МАДАН
Младежка безработица
По данни на Дирекция „Бюро по труда“ към 11.01.2017 г.
По образование
Показатели
Всичко Висше Средно
Основно
Регистрирани
109
33
74
2
безработни младежи
до 19 г. вкл.
4
2
2
от 20 до 24 г. вкл.
28
12
16
от 25 до 29 г. вкл.

77

21

56

-

Като цяло младежката безработица в страната расте в последните години, като се
наблюдава засилване на темпа на нарастването й. Младите хора в България са сред най-късно
влизащите на пазара на труда в сравнение с другите държави от ЕС. Най-висок процент на
безработица в страната се наблюдава сред младите хора с най-ниска степен на образование. В
повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата специалност
след завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на труда. Точно тук
Общинската администрация се старае да поощри младите висшисти и специалисти, като наема
лица до 29 г. по различни направления чрез сътрудничеството с Дирекция „Бюро по труда“,
гр. Мадан.
Образование
На територията на община Мадан функционира 1 държавно училище – ПГ „Васил
Димитров“ гр. Мадан и 6 общински училища – СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан, ОУ „Н. Й.
Вапцаров“ гр. Мадан, СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ с. Върбина, ОУ „П. Р. Славейков“ с.
Средногорци, ОУ „Васил Левски“ с. Боровина и ОУ „Христо Ботев“ с. Букова поляна.
Учебна 2016/2017 г.
Училища

СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан
СУ „Св. Св. Кирил и
Методий“ с. Върбина
ОУ „Н. Й. Вапцаров“ гр.
Мадан
ОУ „П. Р. Славейков“ с.
Средногорци

Дневна
форма на
обучение
589
97

Брой ученици
Самостоятелна Индивидуална
форма на
форма на
обучение
обучение
0
4
18
0

Общо

В т. ч.
със СОП

593
115

29
0

86

0

0

86

10

94

0

0

94

11
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ОУ „Христо Ботев“ с. Букова
поляна
ОУ „Васил Левски“ с.
Боровина
ПГ „Васил Димитров“ гр.
Мадан
Общо:

15

0

0

15

0

19

0

0

19

0

151

18

0

169

0

1051

36

4

1091

50

Профилирано обучение на учениците се осъществява в СУ „Отец Паисий“ гр. Мадан с
прием след завършен VII клас в профил „Чуждоезиков“ със засилено изучаване на английски
език.
Професионалното обучение се осъществява в ПГ „Васил Димитров“ гр. Мадан с прием
след завършен VIII клас по специалностите „Митническа и данъчна администрация“,
„Икономическа информатика“, „Добивни и строителни минни технологии“ и
„Електроенергетика“.
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
В община Неделино образователната система включва едно основно училище и едно
средно училище, като и двете са средищни училища, и три детски градини. През учебната
2016/2017 г. се обучават 152 ученици на възраст 15-19 г. В училищата има изградена добра
образователна система за задържане на учениците и красноречив е факта, че няма отпаднали
ученици.
Общинските училища участват по национални програми и проекти на Министерството
на образоването и науката:
1. Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа” – модул „Оптимизиране
на вътрешната структура на училищата, детските градини и самостоятелните общежития”.
2. Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищното и училищно образование”.
3. Национална програма „Без свободен час в училище”.
4. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда” – модул
„Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки” и
модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците”.
5. Национална програма „Система за национално и стандартно външно оценяване”.
Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване на своето
образование те нямат трудов опит по придобитата специалност и в редица случаи
работодателите отказват да ги вземат на работа.
Младежка заетост
Към 31.12.2016 г. регистрираните безработни лица към Дирекция „Бюро по труда“ –
филиал Неделино са 929. От тях безработните младежи да 29 години са 61 младежи, а делът
им в общия брой на безработните в общината е 6,56 %.
Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето
място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да си намерят работа е
намирането на подходящо работно място.
За противодействие на младежката безработица, Общинска администрация Неделино
осигурява работни места по националните и европейски програми за заетост на младежи до 29
години. Тези програми дават старт на младите хора да започнат работа и да придобият трудов
стаж по съответната специалност.
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При включване на пазара на труда повечето млади хора нямат практически и трудов
опит. Условията на труд и ниското заплащане демотивират по-голямата част от тях да започнат
работа. В община Неделино не е наложена все още практиката, работодателите да инвестират
в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Именно поради тази
причина младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в „сивата част“ на
икономиката. Недостатъчните професионални умения и практика в реална среда и
невъзможността за професионален избор на учащите от най-ранна възраст принуждават част
от завършилите училище да започнат „първата възможна работа“, най-често в сферата на
услугите, търговията и обслужването.

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Формално и неформално обучение
В последните пет години в община Рудозем се забелязва тенденция към намаляване на
броя на младите хора без средно образование. Причините 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 т.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 наблюдават 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“;
 Схема „Училищен плод“;
 Схема „Училищно мляко“.
Младежка заетост
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.
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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 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 2016 година младежите са се включили 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 на 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 подготовката за извеждането и интегрирането им в общността – в Община Рудозем.
 Проект „Център за предоставяне на услуги в домашна среда - Рудозем“, в който има
потребители младежи, както и други програми и мерки , предоставени от Министерството на
труда и социалната политика и Европейски фонд.
Социални услуги в общността (включително от типа подкрепа, придружаване,
менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в риск:
1. Дневен център за деца с увреждания в гр. Рудозем
Центърът е комплекс за предоставяне на 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.
2. Център за обществена подкрепа в Община Рудозем
Съгласно ППЗСП „Центърът 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, обучения 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 социалната интеграция на деца и семейства в община Рудозем и съседни
общини, които са в обхвата на Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Мадан. Да се осигури
необходимата и подходяща закрила за деца и семейства в риск.
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 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 пречи
на тяхното социално включване.
ОБЩИНА СМОЛЯН
Младежка заетост
Регистрираните младежи на възраст между 18 и 29 години в Дирекция „Бюро по труда”
през 2016 година на територията на община Смолян са 402. Безработните младежи с висше
образование са 126, а със средно 276 лица.
Безработицата сред младите хора в община Смолян е най-висока в селата Смилян, Търън
и Момчиловци, съответно:
В град Смолян регистрираните младежи са 328 лица:
с висше образование – 104 броя;
със средно образование – 224 броя.
В село Смилян регистрираните младежи са 23 лица:
с висше образование – 4 броя;
със средно образование – 19 броя.
В село Търън регистрираните младежи са 18 лица:
с висше образование – 6 броя;
със средно образование – 12 броя.
В село Момчиловци регистрираните младежи са 11 лица:
с висше образование – 5 броя;
със средно образование – 6 броя.
Условията на труд и липсата на добро заплащане демотивират голяма част от младите
хора.
В повечето случаи младите хора нямат практически и трудов опит по придобитата
специалност след завършване на своето образование и трудно се включват на пазара на труда.
Младите хора без опит са в неблагоприятно положение в условията на предлагането на
труд в контекста на световната финансова и икономическа криза. Младежите с ниско
образование и квалификация са сред първите, засегнати от влошените икономически условия.
Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в обучението и
квалификацията на младите работници и служители.
Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в „сивата част“ на
икономиката. Недостатъчните професионални умения и практика в реална среда и
невъзможността за професионален избор на учащите от най‐ранната възраст принуждават част
от завършилите училище да започнат “първата възможна работа”, най‐често в сферата на
услугите, търговията и обслужването, без изисквания към условията на труд.
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Основна характеристика на младежката общност е нейна динамична промяна. Като найважна характерна черта сред младите се очертава стремежът към самостоятелни решения и
индивидуален подход към живота.
Изследванията показват, че докато психологическата независимост на младия човек у
нас силно нараства, то много по-силна е неговата социална и икономическа зависимост от
родителско семейство. През последното десетилетие активността на младите хора радикално
се измести, от обществено-политическия живот към частния икономически сектор.
Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична, тъй като в повечето случаи
те нямат трудов опит по придобитата специалност.
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
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получават изява, да имат самочувствие на българи и европейци. Грижата за младите хора е
най-важната национална кауза.
Достъп до образование
В Община Чепеларе има 1 средно училище, 2 основни, 1 профилирано и 1 професионална
гимназия, които подготвят младите хора и им дават основни знания и насоки при избора на
професия. Алтернатива за преждевременно напусналите образователните институции са
самостоятелната, комбинираната, дистанционната и задочната форма на обучение.
Принос за неформалното обучение в общината имат училищата /извънкласни форми/,
Център за подкрепа за личностно развитие Общински детски комплекс, читалищата и
неправителствените организации.
Заетост
За 2016 г. България е с ниско ниво на коефициент на безработица /18,8 до 24 г . и 7,6 за
25 – 34 г./, въпреки че младите хора в България са сред най-късно влизащите на пазара на труда
в сравнение с други държави от ЕС. В повечето случаи те нямат практически и трудов опит по
придобитата специалност, след завършване на своето образование и трудно се включват на
пазара на труда и особено по специалност, по която са придобили образование.
В Община Чепеларе много от младежите в трудоспособна възраст, продължаващи
образованието си след средното и търсят реализация извън общината, в по-големите градове
и чужбина. Сред избралите да живеят в общината, младежката безработица не е по-висока от
средната за страната.
През последните години Агенцията по заетостта работи по схеми на оперативните
програми като: „Ново начало – от образование към заетост“, „Първа работа“, „Старт в
администрацията“, „Нов избор – развитие и реализация“, „Подкрепа за заетост“, в които
младежите до 29 години са целева група. По схемата „Първа работа“ наетите лица са от
работодатели от реалния сектор. Проект „Старт в администрацията“ е насочен към младежи
за започване на работа към структурите на МТСП и Министерство на здравеопазването. По
останалите схеми са се възползвали работодатели, както от реалния сектор, така и общините.
Агенцията по заетостта работи и по програми и мерки от Закона за насърчаване на
заетостта, насочени за младежи до 29 години като: „Старт на кариерата“ и насърчителни мерки
– чл. 36 и чл. 41, като от тях могат да се възползват както работодатели от реалния сектор, така
и общини и други администрации.
През 2016 година е продължило реализирането на програмите и мерките от Закона за
насърчаване на заетостта. За да се противодейства на нарастващата младежка безработица,
Община Чепеларе пристъпва към мерки за подкрепа на създаване на работни места по
горепосочените схеми.
В града работи едно от най-големите предприятия за област Смолян – фабрика за ски и
сноуборд, което има целенасочена политика през летните месеци да наема младежи студенти
на работа. Всяко лято във фабриката се наемат млади лица – студенти.
Доходи
Безработицата и липсата на добри доходи са демотивиращи за младите хора. Това са
фактори, които карат младежите да сменят мястото си на живеене. Очертава се картина от
причини, формиращи миграционни нагласи. Това се превръща в обществен и социалноикономически проблем и безпокойство от обезлюдяване на малките населени места.
Качествен човешки и демографски капитал емигрира от България. Причините са
икономически – търсене на по-висок стандарт на живот е основният мотив за емиграция.
В Община Чепеларе основен проблем в последните години също е ограниченият пазар
на труда и липсата на добри доходи. Намирането на работа е трудно, реализация по дадена
специалност в малък град като Чепеларе е още по-трудно, а ниските доходи демотивират
младежите да останат в малките населени места. Жизнения стандарт на по-голямата част от
населението е нисък и това тласка младежите към търсене на перспективи за по-висок жизнен
стандарт, от този който биха постигнали в община Чепеларе. В същото време поради
географската обусловеност, е затруднена и трудовата мобилност. Нагласите към
предприемачество са обвързани с улеснен достъп до финансиране, а в тази посока все още не
са създадени достатъчно условия за младите предприемачи. Възможности за обучения за
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квалификация и преквалификация предлагат основно Агенцията по труда и оперативните
програми.

3. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ
УСЛУГИ
ОБЩИНА ДЕВИН
Достъпът до формално и неформално образование, професионално образование и
обучение, културни и развлекателни прояви, 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.
ОБЩИНА МАДАН
На територията на община Мадан има шест читалища:

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 културнопросветни 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
Всяко училище в общината разполага с добре оборудвани компютърни кабинети. С
компютри разполагат и читалищата, от където младите хора получават информация и чрез
интернет. Създадената мрежа от „Глобални библиотеки” на територията на общината спомага
за по-добър достъп до информация и качествени услуги. Въпреки това, достъпът до
информация на младите хора за възможностите за развитие и финансиране на младежки
инициативи и услуги, особено в селата, е ограничен.
ОБЩИНА СМОЛЯН
Община Смолян повишава възможността на младежите чрез Младежки информационноконсултантски център „МОГА“, подкрепен от общинската администрация, 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, все още е ограничен.
Публичните услуги в подкрепа на младите хора все още не достигат до всички нуждаещи
се, особено до младите роми и младежите в селата.
Разширен е достъпа до информация за Европейските програми чрез дейността на
Областен информационен център – Смолян.
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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 и 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, използването на наркотици, тютюнопушенето,
хранителните разстройства, затлъстяването, насилието, хазартните игри и пристрастяването
към информационните и комуникационни технологии.
ОБЩИНА ДЕВИН
Здравословният начин на живот е комплекс от дейности, които трябва да са включени в
дневния режим на човека, а те са: двигателни и физически активности, балансирано хранене,
избягване употребата 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 трябва да се
пренебрегват.
Водещи заболявания сред учениците са затлъстяване, хипертония, бронхиална астма,
гръбначните изкривявания, 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.
В община Девин има добри възможности за спорт. На територията на общината има
изградени спортни площадки. Предстои изграждането на многофункционална спортна
площадка в близост до училището в с. Гьоврен.
Възможност за добра двигателна активност дават танцовите групи към Център за
подкрепа на личностно развитие – Общински детски комплекс – гр. Девин за младежите в
училищна възраст и танцовите състави за народни танци „Весело хоро 1”, „Весело хоро 2” и
„Родопчанка”.
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 клубове:
- СК „Карате шинкиокушин”;
- СК „Футбол”;
- СК „Арес” /кикбокс, карате киокушин, арменски ръкопашен бой/;
- СК „Борба”.
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 29 години не се
следи отделно от това на цялото население. Констатират се някои тревожни тенденции в
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поведението на младежите, опасни за тяхното здраве, като увеличаване на употребата на
алкохол и цигари и снижаване на възрастовата граница за употребата им. В училищата се
организират информационни кампании от специалистите по здравни грижи относно борбата с
тютюнопушенето и употребата на алкохол, борбата с наркотични и психотропни вещества и
борбата с ХИВ/СПИН.
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 общината. 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 изявяват в неформални среди като интернет клубове,
събирания с приятели, както и на 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 попълноценно, което намалява риска от употреба на психотропни вещества, цигари и алкохол.
Физическата активност е важна за развитието на младежите, както за физическото, така и за
психическо здраве.
Клубове, в които тренират и младежи:
 ФК „Палас“ гр. Рудозем – спортуват 103 деца и младежи;
 Спортен клуб по карате гр. Рудозем – тренират 50 деца и младежи от цялата община;
 СК „Ботев 2014“ – тренират 18 момичета;
 СКХТ „Чепинци“ – тренират 45 момчета в 4 възрастови групи.
Спортуването на неформални групи се осъществява чрез организиране на футболни и
други общински и областни турнири.
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, 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.
Има нормативна база, която регулира здравословното хранене на децата в детските
градини и в училищата, 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.
В община Чепеларе има добри възможности за спорт. На територията общината има
изградени две мултифункционални спортни площадки – в град Чепеларе и село Павелско. В
града има още 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, велопарк в ски зоната на Спортен център Чепеларе за любителите на колоезденето като
начин на движение и спорт. Всички съоръжения се използват безплатно от учениците на
община Чепеларе. Има функциониращи спортни клубове, в които тренират младежи на
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възраст между 15-29 години: ски алпийски и бягане, биатлон, сноуборд, хандбал, тенис на
маса, карате, два вело клуба, футбол и неформален клуб по стрийт фитнес. 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 извън училищна възраст.
Целогодишно в община Чепеларе се организират спортни мероприятия и други прояви,
които са част от майските празници, Европейска седмица на движението 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 ДЕВИН
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 други общности.
Все още е ограничен достъпът на младите хора в риск (от 15 до 29 години) до
целенасочени и качествени социални услуги в общността, особено в малките населени места.
На този етап, с възрастовата група от 15 до 18 години работи единствено Център за обществена
подкрепа като една от социалните услуги в общността. На много места липсва достъпна
архитектурна среда за хора с увреждания, включително и възможности за включване на хора
с увреждане в работен процес. Когато не могат да намерят работа младежите се обезкуражават,
това 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.
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Все още е ограничен достъпът на младите хора в риск (от 18 до 29 години) до
целенасочени и 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 ДЕВИН
Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Все още
възможностите за провеждане на доброволчески кампании са ограничени. В община Девин
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има провеждани доброволчески инициативи и кампании, организирани предимно от
Младежката организация на БЧК – най-вече благотворителни за набиране на средства за
младежи в нужда.
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.
НПО:
Име

Дейност

Местоположение

МАДАН –КРИСТАЛНО
КЪСЧЕ ОТ СВЕТА

Развитие на минния и екологичен туризъм във Обл. Смолян, общ.
всичките му форми.
Мадан, Мадан

НАПРЕДЪК 2030

Съдейства за развитието и утвърждаването на
духовните ценности, добрите практики в развитието
на гражданското общество, образованието и Обл. Смолян, общ.
културата; разработването на проекти и осигуряване Мадан, Мадан
на информационно, консултантско и техническо
обслужване на гражданите.

СПОРТЕН КЛУБ АРЕС – Да обединява усилията на спортистите, спортните Обл. Смолян, общ.
МАДАН
деятели и любителите на спортовете.
Мадан, Мадан
СПОРТЕН КЛУБ
БОРБА – МАДАН

ПО Съдействие за масовизиране и популяризиране на Обл. Смолян, общ.

спортната борба.
Съдействие за издигането на учебно - тренировъчния
СПОРТЕН КЛУБ ПО
процес на подрастващите младежи и девойки, мъже
ХОКЕЙ
НА
ТРЕВА
и жени, участващи в държавните първенства и
МАДАН
турнири в Република България и в чужбина.
Изготвяне на анализи и становища по въпроси
СПОРТ ЗА ВСИЧКИ
свързани с развитието и популяризиране на
МАДАН
туристическите и спортни традиции.
ИКРА–БГ

Изграждане на гражданско общество.

Да съдейства за идентифициране на проблемите на
Родопския регион в областта на инфраструктурата,
МОСТОВЕ
комуникациите, малкия и среден бизнес, туризма,
екологията,
образованието,
културата,
здравеопазването, социалната дейност.
ФОНДАЦИЯ „ЖИВОТЪТ Развива, утвърждава и създава модел за устойчиво
Е ХУБАВ“
развитие на гражданското общество.

Мадан, Мадан
Обл. Смолян, общ.
Мадан, Мадан
Обл. Смолян, общ.
Мадан, Мадан
Обл. Смолян, общ.
Мадан, Мадан
Обл. Смолян, общ.
Мадан, Мадан
Обл. Смолян, общ.
Мадан, Мадан

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
Все още ценността на доброволчеството не е широко застъпено сред младите хора.
Въпреки механизмите за публично подпомагане на младежкото доброволчество като проява
на солидарност и гражданска активност, то нараства с много бавни темпове. Забелязва се
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прираст в готовността на младите хора да участват в доброволчески акции и дарителски
кампании насочени към деца в неравностойно положение и деца в риск.
Младежкото доброволчество е израз на добра воля и желание от страна на младежите да
участват активно в дейности и инициативи по опазване на околната среда, социалните
дейности, защита на човешките права, в сферата на туризма и културата.
ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Готовността на младите хора да участват в доброволчески 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
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, все
още са ограничени възможностите за доброволчески дейности.
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 все още са неразвити.
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 има провеждани доброволчески инициативи и кампании,
най-вече благотворителни за набиране на средства за младежи в нужда.
Доброволчеството като полагане на доброволен труд не е познато сред младежите в
общината. Община Чепеларе и неправителствените организации работят в насока за
популяризиране и развитие на младежкото доброволчество. Неоползотворен от
работодателите е и потенциалът за признаване на неформалното образование, придобито от
доброволчество.

7. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА
ОБЩИНА ДЕВИН
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформална среда – социалните мрежи,
спортни клубове, други клубове по интереси или неправителствени организации, събирания
между приятели. 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 няма да бъде взето под внимание.
Значителен интерес проявяват младежите към танцовите групи и клубове.
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.
Всяка година на 9 май в Общинска администрация, както и в районен съд – гр. Девин се
провежда „Ден на самоуправлението”, в който учениците заемат ръководни длъжности в
съответната институция. По този начин те се запознават с изпълняваните функции и
отговорностите на съответното работно място, създават си по-широк мироглед за дейността
на институцията и работещите в нея.
ОБЩИНА МАДАН
Информацията е предоставена в точка 6. Развитие на младежкото доброволчество.
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ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
Младите хора на възраст между 15 и 29 години предпочитат да се изявяват в неформални
среди – събирания с приятели, спортни мероприятия, интернет клубове и интернет форуми и
чатове. Мисленето сред младите хора за гражданска инициативност като „нещо безсмислено
и губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. От друга страна
те са активни по теми, значими за тяхната възраст, като екология и човешки права, които
засягат чувството им на справедливост.
Сред голяма част от младежите доминира и позицията на скептицизъм, изразяващ се в
отказ да правят каквото и да било, защото то няма да бъде взето под внимание и няма смисъл.
Съществен принос за повишаване на гражданската активност сред младите хора е
създаването на възможности за тяхното пълноценно участие в гражданския живот и в процеса
на вземане на решения.
В община Неделино дейност развиват 3 читалища и 4 спортни клуба, като особено
голяма е ролята на тези в селата, тъй като в малките населени места няма много алтернативи
за осмисляне на свободното време.
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.
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 Смолянска община 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.
Управление на младежката политика: Община Смолян планира и реализира политиките
за младите хора в тясно сътрудничество между различните секторни държавни органи на
централно ниво.
В публичното предлагане на качествени услуги, подкрепящи развитието на младите
хора, особено услугите за свободното време, е отбелязан напредък.
Развива се интеграцията между детската и младежката политика.
Има напредък в участието на млади хора в управлението на младежката политика на
национално, регионално, областно и общинско ниво.
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Младите хора предпочитат да се изявяват в неформална среда – социалните мрежи,
спортни клубове, други клубове по интереси или неправителствени организации, събирания
между приятели. Участието на млади хора в управлението на младежката политика на
национално, регионално, областно ниво и общинско ниво е недостатъчно. 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.
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Членството в политически партии не е привлекателно за младежите.
Значителен интерес проявяват към танцовите групи и клубове.
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
Възможност за гражданска активност е включването в инициативата на Джуниър
Ачийвмънт „Мениджър за един ден”. Това е възможност за младежите да се запознаят с
работната среда и да застанат на управленски позиции.

8. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ
ОБЩИНА РУДОЗЕМ
На територията на Община Рудозем функционират две средни училища, едно основно
училище и осем 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 11 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
Достъпът до формално и неформално образование, професионално образование и
обучение, информация и консултиране на младите хора в малките населени места и селските
райони е ограничен.
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 и застаряващото население водят до намалени
възможности за възпроизводство на населението и на трудовия потенциал, и неговото
развитие. Отчитайки тези тенденции, през последните години Община Чепеларе използва и
инфраструктурни проекти, които подобряват цялостния облик на населените места в общината
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 БОРИНО
Младежката престъпност в общината е ниска.
ОБЩИНА ДЕВИН
На територията на община Девин рисковото и девиантно поведение на младото
поколение се контролира от Местна комисия за борба с противообществените прояви на
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малолетни и непълнолетни и от Инспектор детска педагогическа стая при РУ „Полиция” – гр.
Девин. Взаимодействието между отделните институции и специалистите, които работят в тях
е насочено към осъществяване на: корекционно-възпитателна работа и професионална
подкрепа на агресивни деца, деца в риск и други, насочени от отдел „ Закрила на детето” – гр.
Девин, училищни ръководства и комисии.
Тенденция през последните години за страната е увеличаване броя на младежи с
рисково поведение и отклонение от моралните и правните норми. Зачестяват случаите на
противообществени и противоправни прояви сред младите хора от по-ниските възрастови
групи.
Анализът на извършваните престъпления се очертават следните:
- Слабости в семейното възпитание, слаб родителски контрол и нарушени
взаимоотношения в семейството;
- Лекомислие, увлечение и ниска правна култура;
- Криминогенна приятелска среда;
- Стремеж за лесно набавяне на материални средства.
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
В превенцията на правонарушенията основна роля играе Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. Комисията работи в тясно
сътрудничество с органите и институциите, имащи отношение към социалната закрила на
малолетни и непълнолетни на територията на община Неделино, както и с Детска
педагогическа стая.
През 2016 г. няма регистрирани противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни. Въпреки тези данни все още са налице фактори, които водят до противоправно
поведение на младежите: занижен жизнен статус на семействата, отсъствие на родители ,
дефицити в родителския капацитет, либерално отношение към отсъствията от училище от
страна на родителите и подценяване на образованието.
ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
извършва дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение на
децата и учениците в община Рудозем.
Основна характеристика на политиката по отношение на ненавършилите пълнолетие
малолетни и непълнолетни е хуманизмът, проявяван от законодателя. И най-съвършената
наказателна система не може да има особен ефект в борбата с престъпността на
непълнолетните, ако не се съчетава умело със система от мерки с превантивен характер.
Следвайки тази политика, МКБППМН при община Рудозем работи успешно по организиране
и реализиране на инициативи по първичната превенция на територията на общината, чрез
дейности и алтернативни на детското асоциално и девиантно поведение. За целта са проведени
срещи с директори на училища, педагогически съветници, класни ръководители. Привлечени
са и родителите като партньори.
Комисията участва като партньор в провеждането на спортни инициативи, призовавайки,
че спортът е най-добрата превенция, алтернатива на социално-негативното поведение на
подрастващите. Местната комисия оказва съдействие на образователните институции за
обхващане в училище на подлежащите на задължително образование деца и ограничаване
отпадането от училище на деца в криминогенен риск и криминални прояви.
За превенцията сред младите хора, Общината работи в координация с МКБППМН,
Детска педагогическа стая, Прокуратурата, Отдел „Закрила на детето”, училищните
ръководства, кметове на кметства. Видеонаблюдението в училищата дава добър резултат. Като
цяло най-рисковите групи се оказват децата без родителски контрол (отсъстващи родители,
непълни семейства) и ранно отпадналите от образование.
Bъпреки намаляването на престъпността, в обществото ни все още са налице много от
факторите, водещи до противно поведение: занижен жизнен статус на част от образованието,
либерално отношение към отсъствията от училище, недостатъчна ангажираност на свободно
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време на подрастващите. Към Комисията има определени обществени възпитатели, които
оказват помощ на родителите или на лицата, които ги заместват, за корекции в поведението и
когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или извършването на
противообществени прояви. Наред с всички действия, за подобряване на различните аспекти
на социалната действителност, е необходимо всички институции и организации да привлекат
в по-голяма степен съдействието на младежите в превантивна дейност.
ОБЩИНА СМОЛЯН
Наблюдава се намаляване 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 образование.
Много ниска степен на доверие и респект има по отношение на правоохранителните и
правораздавателните органи сред младите хора, което възпрепятства активното им участие в
превенцията на престъпността.
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 Младежкия център, чиито изяви са с разнообразна
насоченост и предлагат възможност за инициативност и дейност. Ангажирането на младите
хора с обществена дейност дава ефективни резултати по отношение на превенция на
престъпността.

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ
Приоритетите и целите на Областния план за младежта за 2017 г. на област Смолян са
съобразени с приоритетите и целите на Националната стратегия за младежта 2012-2020 г. и с
разпоредбите на Закона за младежта, като същевременно отчитат и обобщават предвидените
в Общинските планове за младежта цели, приоритети, мерки и дейности.
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 в поголямата си част ще бъдат осъществявани и през следващите няколко години.
ОБЩИНА БОРИНО
Основният приоритет е да се осмисли свободното времена учениците в общинските
училища, ангажирането им в обществени мероприятия, изразяване на активна 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.
Целите са:
 Насърчаване на икономическата активност на младите хора.
 Подобряване качеството на образованието.
 Стимулиране на неформалното учене.
 Здравословен начин на живот.
 Социално включване на младите хора в риск.
 Гражданска активност.
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ОБЩИНА ДЕВИН
Основният приоритет в провеждането на общинската политика за младежите е да
подпомага младите хора като активна част на местната общност в тяхното развитие като
обществено ангажирани граждани и съхранението им като личности.
Специфичните цели са:
 Развитие на неформално образование за пълноценно използване на свободното време
на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;
 Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на
негативни социални явления;
 Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и изяви на младежите;
 Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и
инициативи към социалното им включване в обществото.
ОБЩИНА МАДАН
Приоритетите в община Мадан са в подкрепа на изпълнението на стратегическите
приоритети на Националната стратегия за младежта 2010-2020.
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора;
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги;
3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора;
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;
5. Развитие на младежкото доброволчество;
6. Повишаване на гражданска активност;
7. Развитие на младите хора в малките населени места и селски райони;
8. Развитие на междукултурния и международния диалог;
9. Повишаване ролята на младите хора в превенция на престъпността.
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
№
Приоритети - Стратегически цели - Подцели
Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на
младите хора.
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за
качествена професионална реализация на младите хора.
1.1. Реализиране на проект „Обучение и заетост на младежи до 29 години“.
1.2. Реализиране на националната програма „Старт в кариерата“.
1.3. Популяризиране на стажантските програми пред работодателите.
1.4. Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места.
1.5. Оказване на подкрепа при стартирането и развитието на самостоятелен бизнес.
Приоритет II. Повишаване на гражданската активност.
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора
в гражданския живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и
стандарти.
2.1. Прозрачност на местните политики по отношение на младежите – провеждане на
дискусии, форуми и проучване проблемите и потребностите на младежите.
2.2. Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании.
2.3. Осигуряване на база за младите хора, необходима за реализирането и развитието на
тяхната културна и творческа дейност – създаване на клубове по интереси към
културните и образователни институции.
Приоритет III. Повишаване достъпа до информация и качествени услуги.
3.1. Осигуряване на качествени информационни услуги, които предоставят
систематизирана и актуална информация според нуждите и потребностите на
младежите от общината.
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3.2.

Организиране на общински информационни кампании, насочени към различни
дейности и инициативи за младите хора от общината.
3.3. Осигуряване на база за младите хора необходима за реализирането и развитието на
тяхната културна и творческа дейност – създаване на клубове по интереси към
културните и образователни институции.
3.4. Осигуряване на достъп до институциите на млади хора с увреждания.
Приоритет IV. Младежко доброволчество.
Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора и иницииране на
доброволчески кампании. Доброволчеството – движеща сила за личностно развитие,
мобилност, учене, конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между
поколенията и формиране на гражданско самосъзнание.
Приоритет V. Здравословен начин на живот.
5.1. Организиране на повече спортни дейности на територията на общината.
5.2. Подкрепа и насърчаване на физическата активност на младежите.
5.3. Иницииране на информационни кампании и дискусии относно начина на хранене и
двигателен режим на младежите.
5.4. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол.
5.5. Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора.
Приоритет VI. Младежка престъпност
Стратегическа цел: Строг контрол и съвместни инициативи с РУ „Полиция“ гр.
Златоград, филиал – Неделино и училищните ръководства относно превенция на
противообществените прояви, извършени от малолетни и непълнолетни.

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
Приоритети:
1. Качествена грижа за живота, здравето и физическата активност на младите хора в
общината.
2. Разработване на програми и проекти, насочени към младежката заетост.
3. Равноправен достъп до всички източници на младежка информация.
4. Пълноценна реализация на личностните качества на младите хора при условия на
повишени изисквания за конкурентоспособност на съвременния пазар на труда.
5. Ангажиране на младите хора в обществения живот на общината и намаляване на
социалната им пасивност при вземане на решения по засягащи ги въпроси.
6. Оптимално използване на възможностите на образованието – формално и неформално,
от младежите като основа за професионална реализация на пазара на труда.
7. Стимулиране на младежката мобилност, сътрудничество и обмяна на неформален
опит.
8. Приобщаване на младите хора към основните демократични ценности –
равнопоставеност на половете, зачитане на основните човешки права.
9. Отговорност на младите хора към собственото им здраве и култура по отношение на
превенцията на зависимостите.
10.Обогатяване на културния и на спортния календар на общината със събития, насочени
към младежите.
Специфични цели:
Специфична цел 1: Активизиране ролята на младите хора в процесите на гражданското
общество.
Специфична цел 2: Развитие на общинската младежка политика.
Специфична цел 3: Повишаване на физическата активност и насърчаване на
здравословния начин на живот.
Специфична цел 4: Подпомагане развитието на талантите, творчески умения и
възможности за изява на младежите.
Специфична цел 5: Подобряване на достъпа до информация.
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ОБЩИНА СМОЛЯН
Приоритети:
Формално и неформално учене
 Окуражаване на младите хора да вземат пълноценно участие в училищния живот и в
свързаните с него дейности, като извънучилищни форми и обмена на ученици;
 Неформални обучения за младите хора и валидиране на професии;
 Неформално обучение на младежи, завършили образованието си чрез проекти на
неправителствени организации;
 Повишаване на мотивацията за образование и професионална квалификация, за бъдеща
реализация на пазара на труда;
 Насърчаване на политиката на финансова и ресурсна подкрепа на училищни проекти;
 Осигуряване на условия за провеждане на стажове за учащи се и млади специалисти;
 Финансиране на извънучилищни форми на обучение и обмен на млади хора от различни
Европейски държави.
Младежка заетост
 Стимулиране на кариерното развитие на младите хора, съвместно с Кариерен център;
 Насърчаване на младежкото предприемачество;
 Оказване на подкрепа при стартирането и развитието на самостоятелен бизнес;
 Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени европейски
програми;
 Създаване на възможности за стажове и кариерно развитие в общинската
администрация на студенти от държавни и частни университети;
 Привличане на инвеститори с цел осигуряване на работни места;
 Популяризиране на стажантските програми пред работодателите;
 Организиране на младежки трудови борси, съвместно с работодатели и други
заинтересовани и компетентни страни, с възможности за реално договаряне.
Достъп до специфична информация за възможностите за развитие и финансиране
на младежки инициативи и услуги
 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.
Здравословен начин на живот
 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.
Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение
 Популяризиране сред младите хора на целенасочени и качествени социални услуги;
 Превенция на социалното изключване на младежи на възраст от 18 до 29 години в
неравностойно положение;
 Подобряване на архитектурната градска среда посредством различни методи на
финансиране.
Младежко доброволчество
 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.
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Гражданска активност
 Прозрачност на местните политики по отношение на младежта – организиране на
дискусии, срещи, форуми по определени теми. Текущо проучване потребностите и
проблемите;
 Насърчаване на младите хора да бъдат активни граждани с ясна обществена позиция;
 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.
Повишаване ролята на младите хора в превенция на престъпността
 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.
Управление на младежката политика
 Провеждане на регулярни заседания на Общински консултативен съвет по въпросите
на младежта с представители, работещи в сферата на младежката политика, образователни
институции, местни и държавни структури, имащи отношение към младежите.
ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
Приоритети:
 Осигуряване на достъп до качествено формално и неформално образование на всички
младежи в община Чепеларе;
 Стимулиране на гражданската активност на младите хора чрез партньорство с
младежки организации, клубове и институции;
 Насърчаване на здравословен начин на живот;
 Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение;
 Превенция на младежката престъпност.
Специфични цели:
 Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време
на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения;
 Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на
негативни социални явления;
 Формиране на информационна политика, насочена към младите хора;
 Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и изяви на младежите.

ІV. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА МЛАДЕЖТА
ОБЩИНА БОРИНО
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.
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНА БОРИНО
1. Представителство на младите хора в обществения живот;
2. Успешна професионална и социална реализация на младите хора;
3. Обучени и качествени кадри;
4. Активно участие в социални и културни организации и проекти;
5. Увеличаване на броя на младежките инициативи;
6. Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа
на развитието на младите хора;
7. Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот;
8. Повишаване на активната гражданска позиция и включване на младите хора в
дейности по превенция на зависимостите;
9. Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката престъпност;
10. Намаляване на броя на правонарушенията , извършвани от млади хора;
11. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка и гражданска
активност;
12. Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми;
13. Повишаване на броя на младите хора, практикуващи спортни дейности;
14. Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на
младежите.

ОБЩИНА ДЕВИН
№

1.

2.

Дейности

Отговорна
институция
Достъп до образование – формално и неформално
Окуражаване на младите хора да вземат
Община Девин,
пълноценно участие в училищния живот и Училища,
в свързаните с него дейности като
ЦПЛР – ОДК, гр.
извънучилищните форми:
Девин, Спортни
- Конкурси, концерти, изложби,
клубове
състезания;
- Ученически спортни игри.
Работа на всички училища на територията Училища от община
на община Девин по регионални, областни, Девин
национални и международни проекти.
Младежка заетост
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Източник на
финансиране
Общински
бюджет,
Държавен
бюджет

Проектно
финансиране

3.

Работа по програми на Агенция по
заетостта, Министерство на социалната
политика и ОП РЧР 2014-2020 г.
Стажуване в държавни институции –
проект „Старт в кариерата“.
Популяризиране на стажантските
програми пред работодателите в общината.

Община Девин,
Дирекция „Бюро по
труда“ – Девин ,
Работодатели на
територията на
общината.

Държавен
бюджет,
Общински
бюджет,
Проектно
финансиране
от ОП РЧР
2014-2020 г.

Достъп до информация и качествени услуги
Осигуряване на достъп до информация и Община Девин,
Общински
услуги на млади хора:
Училища,
бюджет
- Предоставяне на актуална и достъпна Спортни, клубове,
информация;
МКБППМН
- Познаване на младите хора на Закона за
младежта, както и възможностите, които
им предоставят различни международни
програми;
Организиране
на
Общински
информационни кампании;
- Информиране чрез участие в различни
прояви и инициативи;
- Ден на самоуправлението на 9 май;
- Отбелязване на 17 май – световен ден на
спорта – спортни състезания;
- Инициативи, свързани с 22 април –
Световен ден на Земята – подходящи за
този ден инициативи.
5. Насърчаване развитието на местни Община Девин
Общински
Младежки организации:
бюджет
- Финансово подпомагане на спортни
клубове.
Развитие на доброволчеството
6. Популяризиране на доброволчеството:
Община Девин,
Общински
- Провеждане на информационни кампании Училища
бюджет
сред
учениците,
свързани
с
доброволчеството
- Подпомагане в провеждането на
доброволчески кампании.
Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията
7. Превенция
на
противообществените Местна комисия за Държавен
прояви и употребата на наркотични и борба
с Делегиран
психотропни вещества от младежи:
противообществените бюджет
- Беседи, срещи, дискусии, лекции в прояви на малолетни
училищата в община Девин;
и непълнолетни,
- „Ден на розовата фланелка” и „Ден за Училища.
борба с тормоза в училище”
- „Киберпрестъпления, Европейски и
международни
организации
по
кибербезопасност”;
- „Толерантност в отношенията между
различните”;
- „Превенция на агресивното поведение на
юношите”;
- „Превенция на интернет измами”;
4.
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8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

- „Насилието у дома и в училище”.
Развитие на култура на пътна безопасност МКБППМН,
РУ Държавен
сред младите хора;
„Полиция” и училища Делегиран
- Информационни компании.
бюджет
Намаляване на броя на необхванатите и Общинска
Държавен
отпадащи ученици:
администрация,
Делегиран
- Осъществяване на форми за ефективна МКБППМН, ЦОП
бюджет
работа с родители, които възпрепятстват и училища
децата си да посещават училище.
Повишаване на гражданската активност на младите хора
Насърчаване на младите хора да бъдат Община
Девин, Общински
активни граждани с ясна обществена Училища,
бюджет
позиция:
МКБППМН
- Ден на самоуправлението в Община
Девин от ученици
Здравословен начин на живот
Популяризиране на здравословния начин Община Девин,
Държавен
на живот и ползите от движението сред Училища,
Делегиран
младите:
МКБППМН.
бюджет
- Организиране на информационни
превантивни кампании във връзка с
темите: превенция на здравето и
профилактиката
на
заболяванията;
ХИВ/СПИН, тютюнопушене, употреба на
наркотични вещества, сексуално рисково
поведение и репродуктивно здраве.
Стимулиране на детския и младежки спорт: Община Девин,
Общински
- Организиране на спортни турнири;
Спортни клубове,
бюджет,
- Организиране на прояви, посветени на Училища, ЦПЛР – Спонсорство
Европейската седмица на спорта и ОДК, гр. Девин.
физическата активност
Младите хора в селата на община Девин
Осигуряване на ефективен достъп до Училища,
образование, обучение, информация на ЦПЛР – ОДК,
младите хора в малките населени места;
Община Девин
- Осигуряване на възможности
за
включване в дейностите на ЦПЛР – ОДК,
гр. Девин, чрез формиране на изнесени
групи;
- Осигуряване на участие и изява на
младежите от селата в мероприятия на
Община Девин.
Насърчаване и подпомагане на читалищата Община Девин,
Общински
като средища за информация, неформално читалища
бюджет
обучение,
културно
изразяване
и
гражданско участие в малките населени
места и райони.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНА ДЕВИН
1. Създадени условия за реализиране на младежки кампании и инициативи;
2. Увеличаване броя на младежките инициативи;
3. Активно участие на младите хора в социални и културни инициативи, осигуряващи
формирането на гражданското общество;
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4. По-добра информираност на младите хора за възможностите за професионална и
личностна реализация;
5. Повишаване на активността и участието на млади хора в европейски и международни
проекти и инициативи;
6. Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот;
7. Повишаване на броя на млади хора, практикуващи спортни и туристически дейности;
8. Създадени добри условия за спортуване и осмислено свободно време на младежите;
9. Намаляване на броя на правонарушенията , извършвани от млади хора.

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.

Насърчаване на
икономическат
а активност на
младите хора и
улесняване на
прехода от
образование
към заетост.

Общинска
администрация,
Дирекция „Бюро
по труда”

2. Улесняване на
достъпа до
качествени услуги
за специална
подкрепа на
пълноценното
личностно и
обществено
развитие на
младите хора в
съответствие с
потребностите и
интересите им

Формиране на
информационн
а политика,
насочена към
младите хора

Насърчаване на
работодателите да разкриват
работни места за стажуване
на безработни лица до 29годишна възраст.
Създаване на възможности за
стажове в общинска
администрация на млади
хора до 29 г., завършили
висше образование
/Програма „Старт на
кариерата”/.
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.
Отбелязване Деня на Европа.
Провеждане на дискусия
относно защита на правата
на човека, дискриминацията,
равнопоставеността между
половете.
Подобряване на достъпа на
младите хора до интернет.
Организиране на инициативи
за безопасното използване на
интернет.

Разширяване на мрежата и
развитие на капацитета на
доставчиците на услуги за
развитие на младите хора 30

Общинска
администрация,
Училища,
Читалища

МКБППМН,
Училища,
Читалища,
Градска
библиотека
„Антон
Страшимиров”
Общинска
администрация,

юридически лица с
нестопанска цел, читалища,
културни институти, спортни
организации и др.

3. Насърчаване на
здравословния
начин на живот
сред младите хора

Развитие на
таланта,
творческите
умения и
културното
изразяване на
младите хора
Превенция на
факторите,
създаващи риск
за здравето на
младите хора.
Повишаване на
сексуалната
култура на
младите хора.

Участие на младите хора в
мероприятията, заложени в
Културния и Спортния
календар на общината, в
национални, международни
фестивали и спортни
мероприятия.
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.
Организиране на
информационни кампании,
беседи и презентации, с цел
превенция на
тютюнопушенето,
наркотиците, болестите
предавани по полов път и др.

Насърчаване на
физическата
активност и
спорта сред
младите хора

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

Стимулиране провеждането
на спортни демонстрации и
упражнения за физическа
активност като средство за
здравословен начин на
живот.
Отбелязване на 17 май – Ден
на българския спорт.
Организиране на общински
футболен турнир по повод
Празника на град Мадан и
др. спортни инициативи.
Осигуряване на Предлагане на социални
условия за
услуги за младите хора в
социална
неравностойно положение
адаптация и
/разширяване на капаците на
насърчаване на ЦСРИ за младежи/.
социалното
включване на
младежите в
риск.
Ограничаване
на предаването
на социалното

Участие на младите хора в
благотворителни кампании
за подпомагане на домове за
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Градска
библиотека
„Антон
Страшимиров”,
Училища,
Читалища,
НПО
Общинска
администрация,
Читалища,
Спортни клубове

МКБППМН,
Младежката
организация на
БЧК,
Училища,
Читалища

Общинска
администрация,
Спортни клубове

Общинска
администрация,
Дирекция
„Социално
подпомагане”,
ЦСРИ
„Детелина”,
Общинска
администрация,
Читалища,
Младежка
организация на
БЧК

5. 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.
6. Осигуряване на
възможности за
пълноценно
участие на младите
хора в гражданския
живот и за
приобщаването им
към основните
демократични
ценности и
стандарти

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

изключване
между
поколенията.
Насърчаване и
организиране
участието на
младите хора в
доброволчески
инициативи.

възрастни хора с умствена
изостаналост и др.

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 възпита
съпричастие към проблемите
на човека, готовност за
оказване на помощ, желание
за участие в доброволческа
дейност и опазване на
околната среда.

Осъществяване на младежки
дейности и инициативи с
участието на доброволци.
Доброволен труд на млади
хора в ЦСРИ „Детелина” и
Дневен център за стари хора.

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”.
Осигуряване на Електронно приобщаване на
ефективен
младите хора в селата към
достъп до
социалните мрежи.
образование,
обучение,
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Общинска
администрация,
Общински съвет
на БЧК,
ЦСРИ
„Детелина”,
Дневен център
за стари хора

Общинска
администрация,
Читалища,
Училища

Общинска
администрация,
Читалища

Училища,
Читалища

информация на
младите хора в
община Мадан.

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.

Общинска
администрация,
Читалища

Реализиране на Проект
„Развитие на способностите
на учениците и повишаване
Училища
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.
8. Създаване на
Насърчаване и Насърчаване на младите хора
благоприятна среда подпомагане на към изучаването на
Училища,
за младите хора да мобилността на европейски езици и култури. Читалища,
участват
младите хора в
НПО
пълноценно в
страната и в
междукултурното и чужбина.
международното
младежко
общуване.
9. Стимулиране на Ангажиране на Междуведомствен
Общинска
активното участие
местната власт мултидисциплинарен екип на администрация,
на младите хора в
в превенция на местно ниво, изграден
МКБППМН,
превенцията на
правонарушени съгласно Споразумението за Дирекция
престъпността,
ята,
сътрудничество и
„Социално
особено в
извършвани от координиране на работата на подпомагане”,
превенция на
младежи.
териториалните структури на Отдел „Закрила
правонарушенията,
органите за закрила при
на детето”,
извършени от
случаи на деца, жертви или в РУ – Мадан
млади хора
риск от насилие и при
кризисна интервенция.
Междуведомствен екип за
рефериране и обгрижване на
случаи на непридружени
деца и деца – жертви на
трафик, завръщащи се от
чужбина.
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Превенция на
младежката
престъпност
чрез
организиране
на спортни
мероприятия.

Организиране на общински
етап на Ученически спортни
игри, Програма за
отбелязване на 17 май – Ден
на българския спорт,
общински футболен турнир и
др.

Общинска
администрация,
МКБППМН,
Училища,
Спортни клубове

Развитие на
култура на
пътна
безопасност
сред младите
хора.

Организиране на програми за РУ – Мадан,
пътна безопасност в
Училища
училищата.
Отбелязване на Световния
ден за възпоменание на
жертвите на ПТП.

Общинска
администрация,
Училища,
Младежката
организация на
БЧК

Отбелязване на
Европейската седмица на
мобилността.

Общинска
администрация,
МКБППМН,
Училища,

Участие в Национална
викторина по безопасност на
движението „Да запазим
децата на пътя”.
ОЧАКВАНИ РЗУЛТАТИ В ОБЩИНА МАДАН
1. Успешна професионална и социална реализация на младите хора;
2. Създаване на добри условия за спортуване и обмисляне на свободното време на
младежите;
3. Увеличаване броя на доброволците и младежките инициативи;
4. Увеличаване на броя на младежите, практикуващи спортни дейности;
5. Повишено ниво на информираност и придобити знания за здравословен начин на
живот;
6. Активна гражданска позиция и участие на младите хора в дейности по превенция на
зависимостите;
7. Намаляване на броя на правонарушенията, извършвани от млади хора;
8. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки инициативи.

ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
№

Наименование на дейностите

Срок

1.

Целогодишни кампании по
превенция на рисковото поведение
сред младежите,
беседи по повод:
- Месец на трезвеността
- Световен ден за борба срещу
наркоманията;

м. януари –
м. декември

Изпълнител
Община
Неделино,
МКБППМН,
Училища
РЗИ, БЧК
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Източник на
финансиране
Не се нуждае
от
финансиране

2.

3.

4.

- Международен ден за борба с
тютюнопушенето.
Запознаване на младите хора с
публичните институции и с
правата им като част от местната
общност и като граждани на
Европейския съюз.
- 09 май – Ден на Европа;
- 12 август – Международен ден на
младежта;
- 08 ноември – Европейски ден на
младежта.
Включване на младежи в
инициативи от културния календар
на община Неделино.
- Седмица на книгата – маратон на
четенето;
- 24-ти май – Ден на българската
просвета и култура и на
славянската писменост.
„Да почистим България за един
ден”.

5.

Ден на отворените врати в
Общинска администрация по
повод Деня на българската
община.

6.

Насърчаване и подпомагане на
младежкото доброволчество.

7.

Стимулиране на детския и
младежки спорт:
- Участие в олимпиади, фестивали
и конкурси.
Стимулиране на деца с изявени
дарби в областта на науката и
изкуството:
- Участие в олимпиади, фестивали
и конкурси.
Организиране на клубове по
интереси, състезания, летни
школи.

8.

9.

10. Инициативи по безопасност на
движението по пътищата –

м. януари –
м. декември

Община
Неделино,
Читалища,
Училища

Община
Неделино

м. април –
м. май

Община
Неделино,
Училища,
Детски
градини,
ЦОП,
Читалища

Общински
бюджет

м. април

Община
Неделино,
Училища,
Детски
градини,
ЦОП,
Читалища,
ЦСРИ, ЦНСТ
12
октом Община
ври
Неделино,
Директори,
Класни
ръководители
м. януари –
Община
м. декември Неделино,
НПО, БЧК
Съгласно
Община
спортния
Неделино,
календар
Учебни
заведения
м. януари –
Община
м. декември Неделино,
Директори

МОСВ
ПУДОС

м. януари –
м. април

Не се нуждае
от
финансиране

м. януари –
м. декември
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Община
Неделино,
Учебни
заведения,
ЦОП,
Читалища
Община
Неделино,

Не се нуждае
от
финансиране

ЦОП,
Читалища
Общински
бюджет

Общински
бюджет

обучение и работа на терен.

МКБППМН,
Директори на
учебни
заведения
Община
Неделино,
Учебни
заведения,
ЦОП,
Читалища,
Детски
градини

Не се нуждае
от
финансиране

Не се нуждае
от
финансиране
Не се нуждае
от
финансиране

11. Изработка на великденски и
коледни картички за социалните
домове.

м. април
м. декември

12. Създаване на консултативен съвет
по въпросите за младежта

м. март

Община
Неделино

13. Отбелязване на Световния ден за
възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия

м. ноември

Община
Неделино
Училища

Не се нуждае
от
финансиране

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
1. Успешна професионална и социална реализация на младите хора;
2. Създаване на благоприятни условия за спортуване и осмисляне на свободното време
на младежите и придобити умения и знания за здравословен начин на живот;
3. Увеличен брой на младежките инициативи;
4. Повишено ниво на информираност и публичност;
5. Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа
на развитието на младежите;
6. Повишена активна гражданска позиция на младите хора в дейности по превенция на
зависимостите;
7. Популяризиране и мултиплициране на младежката активност;
8. Създадени условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки
инициативи;
9. Намален брой правонарушения, извършени от млади хора;
10. Увеличен брой на доброволците в община Неделино.

ОБЩИНА РУДОЗЕМ
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.
Провеждане на 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 и
млади хора с увреждания.
Наименование на дейностите
Провеждане на среща с ученици във връзка с
професионалното им ориентиране.
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Срок за
изпълнение
Април

Организация
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.
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.
1 юни – Международен ден на детето

През цялата
Община Рудозем,
учебна година МКБППМН,
Училища,
Медицински лица
Май
Община Рудозем,
Ученическите съвети,
Спортна зала гр.
Рудозем

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

Ноември –
Март

Празник на града – спорни културни
мероприятия.
Участия в спортни лагери и състезания.

Август

Община Рудозем,
Читалища, ДГ
Община Рудозем,
Спортна зала гр.
Рудозем, МКБППМН
Община Рудозем

Целогодишно

Спортни клубове

Участие в училищна телевизия на младежи и
девойки от IX – XII клас.
08 ноември – Европейски ден на младежта

Целогодишно

СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Рудозем
СУ „Св. св. Кирил и
Методий” гр. Рудозем,
СУ „Хр. Ботев” с.
Чепинци.

Юни

Ноември

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНА РУДОЗЕМ
1. Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот;
2. Повишаване на активната гражданска позиция и включване на младите хора в
дейности по превенция на зависимостите;
3. Повишена активност в участието на младите хора в младежките международни
обмени;
4. Успешна професионална и социална реализация на младите хора;
5. Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа
на развитието на младите хора;
6. Увеличаване броя на младежките инициативи;
7. Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни дейности;
8. Създаване на добри условия за спортуване и пълноценно свободно време на
младежите.
9. Намаляване броя на правонарушенията, извършени от млади хора;
10. Повишаване на активността на младите хора в европейски и международни проекти
и инициативи;
11. Популяризиране и мултиплициране на добри практики на младежка гражданска
активност;
12. Създаване на условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки
инициативи;
13. Увеличаване броя на доброволците.
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ОБЩИНА СМОЛЯН
№
1.

Наименование на дейностите
Обучителни кампании сред ученици от 9 до 12
клас на теми: здравословно хранене, превенция
на СПИН и ППИ, превенция на
тютюнопушенето, злоупотребата с алкохол,
хиподинамията, остеопорозата, транспортният
травматизъм и др.
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.
Предоставяне възможност за стажуване на
млади хора в общинска администрация.
Провеждане на дискусия относно защита на
правата на човека, дискриминацията,
равнопоставеността между половете.
Провеждане на младежки форум, насочен към
трафика на хора и употреба и разпространение
на наркотици.
Танцов и певчески фестивал „Смолян търси
таланти” – с участие на деца от детски градини
и ученици до 12 клас.

Срок
м. януари – м.
декември

Изпълнител
Община Смолян,
РЗИ – Смолян, БЧК

м. януари –
м. февруари

Община Смолян,
Д „Бюро по труда”,
Учебни заведения,
Работодатели

м. януари – м.
декември
м. март

Община Смолян

7.

Ученическа инициатива – „Клас на годината”.

м. май

8.

Засаждане на цветя в обществени градинки и
площи.

м. май

9.

Отбелязване на Международният ден за
м. май
съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН
чрез засаждане на цветна леха, информационна
кампания сред учениците, бдение в памет на
жертвите на СПИН.
Поход, летни игри и пикник в парк „Амзово”.
м. юни

2.

3.
4.

5.

6.

10.

м. април

м. април

11.

Инициатива по безопасност на движението –
обучение и работа на терен.

м. юни

12.

Провеждане на младежка кампания „Мисия
Смолян”.
Отбелязване на Международния ден на
младежта.

м. юни – м.
август
м. август

13.

38

Община Смолян,
Общински
ученически съвет
Община Смолян,
МКБППМН,
ПИЦ, РД ГП
Община Смолян,
МКБППМН ,
РУ на МОН,
Читалища
Община Смолян,
МКБППМН ,
Общински
ученически съвет,
Учебни заведения
Община Смолян,
Общински
ученически съвет
Община Смолян,
РЗИ – Смолян,
ПИЦ – цветя, БЧК

Община Смолян,
Общински
ученически съвет
Община Смолян,
Общински
ученически съвет,
ОДМВР, БЧК
Община Смолян
Община Смолян,
Общински
ученически съвет,
НПО

14.

15.

16.

17.

18.
19.

20.
21.

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.
Организиране и осъществяване на
международни младежки обмени с
побратимени на Община Смолян градове.
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.
Провеждане на спортни прояви /Ученически
игри, лекоатлетическа щафета, Дни на
предизвикателството и интензивното ходене и
др./.

м. ноември

Община Смолян,
Учебни заведения

м. януари – м.
декември

Община Смолян,
Побратимени
градове
Община Смолян

съобразно
спортния
календар

Община Смолян,
Учебни заведения

Реализиране на фонд за подкрепа на младежки
инициативи с максимална сума от 10 000 лв.
Оказване на съдействие при организиране на
младежки прояви на неправителствени
организации и неформални групи от млади
хора.
Насърчаване и подпомагане на младежкото
доброволчество.
Кампания за запознаване на младите хора с
публичните институции и с правата им като
граждани на Република България и на
Европейския съюз.

м. януари –
м. декември
м. януари –
м. декември

Община Смолян

м. януари –
м. декември
м. януари –
м. декември

Община Смолян,
НПО, БЧК
Община Смолян,
Общински
ученически съвет,
Учебни заведения

м. септември
– м. декември

Община Смолян

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНА СМОЛЯН
1. Представителство на младите хора в местното самоуправление и в обществения живот.
2. Повишена активност и участие на младите хора в младежките международни обмени.
3. Успешна професионална и социална реализация на младите хора.
4. Създаване на добри условия за спортуване и осмислено свободно време на младежите.
5. Активно участие в социални и културни организации и проекти, осигуряващи
формирането на гражданско общество.
6. Разширен обхват и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа
на развитието на младите хора.
7. Утвърдени европейски модели в младежката работа.
8. Увеличен брой на младежките инициативи.
9. Повишен брой млади хора, практикуващи спортни дейности.
10. Повишено ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот.
11. Повишена активна гражданска позиция и включени на младите хора в дейности по
превенцията на зависимостите.
12. Наличие на стабилни и работещи модели за превенция на младежката престъпност;
13. Намален брой на правонарушенията, извършвани от млади хора.
14. Повишена активност и участие на младите хора в международните образователни
програми.
15. Повишена активност и участие на младите хора в европейски и международни
проекти и инициативи.
16. Активизиране на участието на младите хора при решаване на младежките проблеми.
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17. Популяризирани и мултиплицирани добри практики на младежка гражданска
активност.
18. Създадени условия за подкрепа и реализиране на младежки кампании и младежки
инициативи.
19. Увеличен брой на доброволците в Смолян.

ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
№

Дейности

Отговорна
институция
Достъп до образование – формално и неформално

Източник на
финансиране

1.

Окуражаване на младите хора да вземат
пълноценно участие в училищния живот и в
свързаните с него дейности, като
извънучилищните 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.
Насърчаване работата на професионална
гимназия по селско и горско стопанство и
туризъм за активна работа по проект ШЕЛЕКО маратон с прототип на
електроавтомобил.

ОДК, Община
Чепеларе

Бюджет на
ЦПЛР –ОДК

ПГ по СГСТ

ПГ по СГСТ,
Спонсорства

3.

Младежка заетост
4.

Насърчаване на младежката заетост:
Община Чепеларе
- стажуване в общинска администрация –
проект „Старт в кариерата”.
Достъп до информация и качествени услуги

Държавен
бюджет

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 (9
май);
- отбелязване на 17 май – Световен ден на
спорта – спортни състезания;
- инициативи, свързани с 22 април –
Световен ден на Земята – подходящи за
този ден инициативи.

Общински
бюджет
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Община Чепеларе
Училища,
Спортни клубове,
Младежки център
„Тийн Спирит” НПО

6.

7.

8.
9.

10.

Популяризиране на ползата от
Община Чепеларе
осъществяването на младежките проекти:
- насърчаване на политиката на финансова
и ресурсна подкрепа на училищни проекти
и проекти на младежки НПО.
Насърчаване развитието на местни
Община Чепеларе
младежки организации:
- финансово подпомагане на младежки
организации и спортни клубове.
Отпускане на стипендии и финансово
Община Чепеларе
стимулиране на ученици с изявени дарби.
Популяризиране на възможностите за
Община Чепеларе
младежка заетост чрез отворени европейски
програми.
Популяризиране на стажантските програми Община Чепеларе
пред работодателите в общината.
Развитие на доброволчеството

Не е необходим

Община
Чепеларе

Общински
бюджет
Не е необходим

Не е необходим

11.

Популяризиране на доброволчеството:
Община Чепеларе,
- провеждане на информационни кампании Училища, Читалища,
сред учениците свързани с
НПО, Младежки
доброволчеството;
център „Тийн
- подпомагане в провеждането на
Спирит”
доброволчески кампании.
Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията

12.

Превенция на противообществените прояви
и употребата на наркотични и психотропни
вещества от младежи:
- беседи в „Часа на полицая” с ученици от
7, 8, 9, 10 и 11 класове на училищата.
Темите са свързани с профилактика на
наркоманите, 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;
- съвместна работа на ръководството на
училищата и секретаря на Местната
комисия за БППМН с децата нарушители;
- изпълнение на националната програма
„Работа на полицията в училищата”.
Развитие на култура на пътна безопасност
сред младите хора:
- информационни кампании.

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

Общински
бюджет,
Държавен
бюджет

МКБППМН, Районно
управление

Намаляване на 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
Общински
бюджет

13.

14.
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Повишаване на гражданката активност на младите хора
15.

Насърчаване на младите хора да бъдат
Община Чепеларе,
активни граждани с ясна обществена
Училища,
позиция:
Младежки център
- ден на управление от младежи –
„Тийн Спирит”
Инициатива на Джуниър Ачийвмънт
„Мениджър за един ден”;
- насърчаване дейността и развитието на
младежки център „Тийн Спирит”.
Здравословен начин на живот

Общински
бюджет

16.

Популяризиране на здравословния начин на Община Чепеларе,
живот и ползите от движението сред
Училища,
младите:
МКБППМН,
- организиране на информационни
Спортни клубове,
превантивни кампании във връзка с темите: РЗИ
превенция на здравето и профилактика на
заболяванията; ХИВ/СПИН,
тютюнопушене, употреба на наркотични
вещества, сексуално рисково поведение и
репродуктивно здраве.
Стимулиране на детски и младежки спорт:
Община Чепеларе,
- организиране на спортни турнири;
Спортни клубове
- организиране на прояви, посветени на
Европейската седмица на спорта и
физическата активност.
Младите хора в селата на община Чепеларе

Общински
бюджет

Осигуряване на ефективен достъп до
Училище, Община
образование, обучение, информация на
Чепеларе
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.
Насърчаване и подпомагане на читалищата Община Чепеларе
като средища за информация, неформално
обучение, културно изразяване и
гражданско участие в малките населени
места и райони.

Общински
бюджет

17.

18.

19.

Държавен
бюджет,
НПО

Общински
бюджет
Държавен
бюджет,
НПО

Държавен
бюджет

Общински
бюджет
Държавен
бюджет

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ В ОБЩИНА ЧЕПЕЛАРЕ
1. Създадени условия за реализиране на младежки кампании и инициативи;
2. Увеличаване на броя на младежките инициативи;
3. Активно участие на младите хора в социални и културни инициативи, осигуряващи
формирането на гражданското общество;
4. По-добра информираност на младите хора за възможностите за професионална и
личностна реализация;
5. Повишаване на активността и участието на млади хора в европейски и международни
проекти и инициативи;
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6. Повишаване нивото на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот;
7. Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни и туристически дейности;
8. Създадени добри условия за спортуване и осмислено свободно време на младежите;
9. Намаляване на броя на правонарушенията, извършвани от млади хора.

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА
ЦЕЛИТЕ
ОБЩИНА ДЕВИН
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и
оперативното взаимодействие между:
- Регионално управление на образованието – Смолян;
- Дирекция „Социално подпомагане” – Девин;
- Дирекция „Бюро по труда” – Девин;
- Център за обществена подкрепа – Девин;
- Общинска администрация – Девин;
- Училища и ЦПЛР – ОДК – Девин;
- Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
- Училищни настоятелства;
- Читалища в община Девин;
Координацията на дейностите се осъществява от кмета на Община Девин чрез Дирекция
„Европейски фондове и програми. Туризъм и хуманитарни дейности”.
ОБЩИНА МАДАН
Координацията на дейностите – чрез сътрудничество между отговорните институции:
Общинска администрация, Младежката организация на БЧК, Дирекция „Бюро по труда” –
Мадан, Училища, Читалища, Спортни клубове и др.
ОБЩИНА НЕДЕЛИНО
1. Министерство на образованието и науката
2. Министерство на младежта и спорта
3. Регионално управление по образованието
4.Дирекция „Социално подпомагане“
5. Общинска администрация
6. Дирекция „Бюро по труда“
7. Учебни заведения
8. Спортни клубове
9. Читалища
10. Центрове
ОБЩИНА СМОЛЯН
Провеждане на регулярни заседания на Консултативен съвет за младежта.
Регулярни срещи на младежи с 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:
- Министерство на образованието и науката;
- Министерство на младежта и спорта;
- Регионално управление на образованието – Смолян;
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- Дирекция „Социално подпомагане” – Смолян;
- Дирекция „Бюро по труда” – Смолян;
- Общинска администрация – Чепеларе;
- Училища и ЦПЛР – ОДК;
- Училищни настоятелства;
- Читалища в община Чепеларе;
- НПО.

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 за осигуряване на оптимална
координация и ефективност на дейностите;
 Оценка на управлението на плана;
 Трансфер на опит.

VІІ.
РЕД И НАЧИН
ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА

ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ

НА

ИНФОРМАЦИЯ

И

След утвърждаване на Областния план за младежта на област Смолян за 2017 г., той ще
бъде оповестен чрез интернет страницата на Областна администрация – Смолян.
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