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ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 Общинският годишен план за младежта в община Ново село е 

изработен на основание чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта и е в 

съответствие с Националната стратегия за младежта обхващаща периода 

2021-2030 година. Грижата за младите хора е сред приоритетите на 

Община Ново село. Подсигуряването на европейското развитие на 

България и не само е тясно свързано с развитието на младите.  

 Общинският годишен план за младежта и заложените в него 

приоритети и специфични цели са насочени към създаване на 

благоприятни условия за образование и заетост, младежко 

предприемачество, насърчаване на здравословния начин на живот, 

превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение, развитие на младежкото доброволчество, повишаване на 

гражданската активност, развитие на младите хора в малките населени 

места, повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността, както и насърчаване в сферата на творчеството и културата. 

Настоящият план определя дългосрочните и краткосрочни планове и 

приоритети за развитие в областта на младежките политики. При 

разработването на плана са взети под внимание целите и насоките 

поставени от Националната стратегия. 

 

 

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА 

  

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите 

промени и засилващата се миграционни и емиграционни процеси свързани 

с изселването на младите към по-големите градове в България или в 

чужбина е трудно да се определи броят на реално пребиваващите младежи 

в общината, тъй като в различните сезони е различен.  

Една част от младите хора сезонно пребивават и работят в други 

населени места и в чужбина, друга част целогодишно работят в по-

големите градове, където могат да се реализират. 

 Община Ново село е с общо население по настоящ адрес от 2627 

души, от които едва 319 души са във възрастовата група на подрастващи 

(включително деца и новородени) и млади. Голямата част от тях нямат 

практически и трудов опит по придобита специалност или са само с 

основно образование, което е сериозна пречка за намиране на работа. 

Образователната структура на населението в Общината се характеризира с 

висок дял на хора ниско образовани – завършили начално образование и 

хора без завършено образование. Най-висок дял е този на младите хора от 

ромски произход. Те не посещават училище, както поради социални 

причини, така и поради нежеланието си да се учат, залегнали традициите и 

в начина им на живот. 
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Процесът на ранно отпадане от системата на образование, липсата на 

каквато и да е квалификация генерира бедност в особено големи мащаби. 

Едновременното действие на икономически, образователни, и 

етнокултурни фактори, които са рискови за отпадане на ученици, оказват 

най-силно влияние. 

 

Икономически фактори за напускане на училищата са: 

- ниски доходи;  

- нисък жизнен стандарт и битови условия;  

- безработица и др.; 

 

Образователни фактори са:  

- ниска степен на училищна готовност; 

-  трудност при усвояване на учебния материал; 

-  нередовно посещаване на училище конфликти с учители и 

съученици и др.; 

 

Влияние на семейната среда:  

- отглеждане на деца от самотни родители; 

- ниско образователно равнище на родителите; 

-  нехайно и безотговорно родителство. 

 

Нивото на здравно образование сред младите хора е ниско и води до 

затруднения със справяне на житейските проблеми и прилагане на 

здравословен начин на живот. Личните лекари практикуващи на 

територията на общината се стремят да предложат качествена услуга, 

която до голяма степен се влияе от няколко фактора:  

- ниска грамотност; 

- слаба здравна услуга; 

- финансова нестабилност. 

 

За благосъстоянието и здравословната среда на младежите, родителите 

имат решаваща роля и следователно трябва да се вземат допълнителни 

мерки за подкрепа. Макар като цяло здравословното състояние на 

младежите в общината да е задоволително, въпреки пандемичните условия 

свързани с Ковид - 19, някои аспекти предизвикват особена загриженост, а 

именно въпросите на храненето, физическата активност, сексуалното и 

психичното здраве. 

Семейната среда играе водеща роля за здравословното състояние на 

младежите. Здравословния начин на живот включващ хранене, физическа 

активност, ограничаване на вредните навици като тютюнопушене и 

употреба на алкохол са загриженост на родителите и е редно да 

предприемат допълнителни мерки. Зачестилите ранни бракове в 

непълнолетна възраст и ранно майчинство са често срещани явления сред 

младите хора от уязвимите групи.  
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ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ 


Икономическата активност и кариерното развитие на младите хора: 

 Осигуряването на заетост на младите хора е условие за редстоящото 

им трудово и социално реализиране. Важно е да се създават и поддържат 

условия за подобряване на пригодността и осигуряване на тяхната заетост 

в условията на пазарна икономика. Социалната и трудовата реализация на 

младите хора от общината зависи от степента на образованост, придобити 

умения, професионална квалификация и откриване на нови трудови 

позиции.  

За съжаление голяма част от тях са социално и икономически 

зависими от семействата си и социални помощи от държавата. Младите 

хора завършили своето образование нямат трудов опит и се затрудняват по 

отношение на включване към трудовата заетост. 

За да се противодейства на нарастващата се младежка безработица, 

община Крушари търси начини за подкрепа на създаване на работни места, 

чрез включване в Национални програми по заетост. Програмите са с 

краткосрочен характер, а по-важно е в дългосрочен план да се създават 

устойчиви работни места.  

Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора, недопускане  на отпадащи ученици  от училище и 

повишаване на процента на завършилите професионално образование  са 

сред основните цели, залегнали в общинската политика за младежта.  

Община Ново село ще продължи да работи в посока създаване на 

условия за развитие и подпомагане за разкриването на атрактивни работни 

места за младите хора, такива че да гарантират завръщането им в общината 

след придобиване на средно-професионално и висше образование. 




Създаване на условия за привличане и развитие на спорта сред 

младежите:  
Предвидените дейности в тази насока са свързани основно със 

стимулиране на младите хора за занимания с футбол за пълноценно 

използване на мащабния спортен комплекс в с. Ново село.  

Отделят се средства за треньор и участия във футболни турнири. 

Целта е приобщаването на деца и младежи към спорта, работата им в екип 

и спортна дисциплина 

 

 

Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение:  

Предвидените дейности в тази насока са:  

-   Подпомагане на социалната адаптация и повишаване на 

пригодността на заетост на младежите в неравностойно положение; 
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-   Социална интеграция на младежи, напускащи социалните услуги. 

Подготовка за извеждането и интегрирането им в общността; 

-   Информиране на обществото за потребностите на младите хора в 

неравностойно положение и възможностите на различните 

социални програми и общностните инициативи за установяване на 

равни възможности за тях и социалното им включване и 

реализиране в областта на социалната икономика.  

 


Развитие на младежко доброволчество:  

- Популяризиране на ценностите на доброволчеството и подобряване 

на практиките на полагане и управление на доброволния труд в 

Община Ново село;  

- Медийно отразяване на организирани доброволчески кампании.  





Повишаване на гражданската активност:  
- Като цяло нивото на участие на гражданските организации в 

обществения живот на Община Ново село е  нисък;  

С цел повишаване на гражданската активност на младите хора, са 

предвидени следните дейности:  

- Повишаване имиджа на младежките организации в обществото и 

създаването на устойчиви форми на сътрудничество между училище 

и младежките организации на територията на общината;  

- Повишаване формите на участие на младите хора в процеса на 

взимане на решения;  

- Популяризиране на темата за младежта сред обществото и 

отразяването й в  медиите.  

 

 

Развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони:  

- Подкрепа от страна на местните власти за развитие на средния и 

дребния бизнес в селските райони, с цел осигуряване на работни 

места на младите хора по селата;  

- Подпомагане на младите хора в участието им при организирането и 

изпълнението на общински мероприятия, като се концентрират 

върху най- актуалните за самите тях теми;  

- Прилагане на програми за привличане на инвестиции в малките 

населени места и участие на младежи в тях.  
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Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността:  

- Превенцията на престъпността е немислима без наличието на здраво 

гражданско общество, което да въздейства адекватно и да работи в 

синхрон с държавните структури;  

- За целта младежите в общината трябва да бъдат приобщени към 

инициативи по превенция на престъпността;  

- Организирането на информационни курсове в училището на 

територията на Община Ново село за вредата от престъпността, 

наркотиците, алкохола и други бичове на българското общество биха 

оказали положително влияние при изграждането на активна 

гражданска позиция на младите хора по отношение на 

престъпността. 

 
 

ПУБЛИЧНОСТ 
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се 

актуализира, допълва и изменя, при необходимост или направени писмени 

предложения. 

 

 


