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ОБЩИНА БРАЦИГОВО 
 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2021 ГОДИНА 

         
Настоящият Годишен план за младежта 2021 г.е разработен в изпълнение на Закона за 
младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и Националната стратегия за младежта 2010 – 
2020 г., които формират държавните политики за младите хора в съответствие с 
приоритетите за тяхното развитие. 
В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава ІІ на Закона за младежта ежегодно до 31 януари се 
подготвя и утвърждава Общински годишен план за младежта за текущата година. Този 
документ определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, както 
и финансовите ресурси за реализирането й. 
 
Годишният общински план съдържа: 
1.Анализ 
2.Основна цел на общинския годишен план за младежта; 
3.Приоритетите и специфичните цели за провеждане на общинската политика за младежта 
и приоритетни области за действие; 
4..Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите на Националната 
стратегия за младежта; 
5.Организация и координация на дейностите; 
6.Действия по наблюдения, оценка и актуализация на общинския план  за младежта; 
7.Осигуряване на  информация и  публичност  на плана; 
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1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНАТА 

Широкият обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред младите хора, 
налагат многосекторен подход за създаване и изпълнение на годишния общински план за 
младежта през 2021 год. Той не може да бъде завършен документ и да отбележи 
напредък, ако в него не са заложени мерки и дейности, които обуславят успешно 
партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето защо 
настоящата програма се основава на традиционното сътрудничество и залага мерки за по-
добра координация в сфери като образование, трудова заетост, социално включване, 
здравеопазване, етническа толерантност, равнопоставеност на половете, 
конкурентоспособност. 
Младите хора в България са сред най-късно влизащите в 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. Мисленето им за гражданската инициативност като „нещо безсмислено и 
губене на време” е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. Макар 
готовността на младите да участват в доброволчески акции да нараства, все още са 
ограничени възможностите за доброволчески дейности. 
Българските младежи (15-34 г.) продължават да живеят все по-дълго в дома на своите 
родители в сравнение със своите връстници в другите държави от ЕС. По данни за 2018 г. 
средната възраст, на която младите жени напускат, е малко преди навършване на 28 
години, а за младите мъже – малко преди навършване на 32 години. Възрастта, в която те 
стъпват в брак и създават семейство също се е повишила през последните години. 
Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред млади хора от 
по-ниските възрастови групи. 
Статистиката през последните години показва тенденции на нарастване броя на 
извършители на престъпления и нарушения от страна на младите хора до 29 год. 
По данни на Националния статистически институт към 31.12.2011 г. населението на 
България е 7 327 224 жители, разпределено в 5302 населени места. Общият брой на 
младите хора в страната на възраст 15 - 29 г. е близо 1 324 481 жители или 18,08% от 
населението в страната. 
В община Брацигово, от общо население по постоянен адрес – 9 955, младите на възраст от 
15г. до 29г. са 1 765, или 17,73% от общото население,  като в Брацигово живеят - 810, в 
с.Бяга -239, в с.Исперихово – 506, в с.Козарско – 98, в с.Розово -69, в с.Равногор – 39 и в 
с.Жребичко - 2.  
Основната характеристика на младежката общност в община Брацигово, както и 
предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите по принцип в 
национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати 
в Националната стратегия, са присъщи и определящи поведението и житейската 
ориентация на младежите и от нашата община. Стремежът към независимост и 
самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни. През последните 
години се наблюдава засилване на желанието за емиграция особено сред по-ниско 
образованата част. Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от 
общата за страната тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а част 
и от тях и в чужбина. Голяма част от младите хора над 22 години проявяват интерес към 
временна трудова миграция в чужбина-те са преди всичко със средно образование и/ или 
без трудова квалификация. 
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Към края на миналата година в община Брацигово са регистрирани 145 младежи до 29 г. 
възраст, което представлява 29% от всички регистрирани безработни. До момента над 110 
безработни младежи са започнали работа на първичен пазар на труда с посредничеството 
на местната структура на ДБТ. 
Квалификацията и преквалификацията на младежите в общината се осъществява чрез 
следните програми и проекти: 

 „Повишаване на възможностите за заетост на безработни лица, чрез качествено 
професионално обучение” - 2 младежи; 

 „Насърчаване стартирането на проекти за развиване на самостоятелна стопанска 
дейност” Компонент І „Подкрепа за предприемчиви българи” ; 

 Проект „Нов избор – развитие и реализация” – 2 младежи; 

 Осигуряване на заетост на младежи чрез ОПРЧР – „Създаване на заетост на младите 
хора”  - 19 души на възраст до 29 години ; 

 „Старт в кариерата“ 2 младежи до 24 г.,  
 

В училищата на община Брацигово процесът на отпадане на ученици е под средния за 
страната. При 14% за страната, за миналата учебна година в общината ни е по-малък от 
1,5%. Голяма част от младежите, след приключване на формалното им учене в училище, не 
се възползват от възможностите на неформалното и това ги прави неконкурентоспособни 
на пазара на труда. Все още липсва практика работодателите да инвестират в обучението и 
квалификацията на младите работници и служители. Голяма 
част от работещите млади хора са демотивирани от заплащането и условията на труд. Те са 
ресурс и на сивата икономика и са принудени да приемат временна или неквалифицирана 
работа, дори и да притежават образователен ценз, тъй като специалностите им не са 
конкурентни към момента. Макар че информационните технологии навлизат сериозно в 
бита и в работата ни, достъпът до информация на младите хора е различен. Нерядко 
причината за това се крие в незнанието как да се търси полезна информация. Почти всички 
населени места в общината ни, най-вече чрез 
читалищата, осигуряват безплатен достъп до интернет, но компютрите и интернет се 
ползват повече с развлекателна цел. Около 30% от младите хора в града проявяват интерес 
към спортните клубове и танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми 
към читалище „Васил Петлешков -1874” и останалите читалища в общината, а чрез 
програми на МОН голяма част от учениците, посещаващи училищата са включени в 
извънкласни форми.  
Сред младите хора се наблюдават тревожни тенденции, свързани със здравословния начин 
на живот - правилното хранене и спорта. Това се отнася най-вече за тези от тях, които са 
завършили училище и почти не се занимават със спорт и физическата им активност е ниска. 

 

 

 

2. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 

Настоящият план има за цел да подпомогне Община Брацигово при формулирането и 
успешното прилагане на младежки политики, чрез популяризирането на активното 
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европейско гражданство на младите хора в общината и прилагането на дейности, 
допринасящи за социалната интеграция на младежите като част от местната общност, чрез 
дефиниране на техните проблеми и предизвикателства и генериране на конкретни 
действия за ефективното им разрешаване. 

3. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ: 

Специфични цели: 
 Повишаване на активната гражданска позиция и мотивиране на младите хора за 

засилване участието им в местното самоуправление, чрез развитие на местните 
младежки политики. 

 Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска 
позиция и обществено полезна дейност. 

 Развитие и прилагане на нови форми на младежки спорт и туризъм и създаване на 
условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в 
областта на екологията и природосъобразния начин на живот. 

 Повишаване на информираността на младите хора за процеса на вземане на 
решения в местното самоуправление и възможностите за прякото им участие в 
изработването на общински младежки политики. 

 Развиване на дейности, насочени към типични за младата възраст проблеми, като 
превенция на престъпността, наркоманията и др.,чрез обмяна на опит, добри 
практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни социални прояви. 

 Подкрепа на инициативи на младите хора в общината за създаване на предпоставки 
за сформиране на нови младежки организации и подкрепа на съществуващите. 

 Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното 
време на младите хора за придобиване на полезни знания и умения. 

 Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и 
инициативи към социалното им включване в обществото, чрез информиране за 
възможностите на Европейските програми, насочени към младите хора. 

 Приобщаване и интегриране на децата и младите хора в неравностойно положение, 
както и потребителите на социални услуги. 

4.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ ЗА ДЕЙСТВИЕ: 

 Подпомагане и оказване на съдействие при организиране на младежки прояви на 
НПО и неформални групи от млади хора; 

 Подпомагане на младежки инициативи и съдействие за участие в младежки обмени, 
както в страната, така и в чужбина; 

 Създаване на възможности на нечленуващи в организации млади хора за пряк 
контакт и участие в доброволчески инициативи; 

 Организация на детски и младежки прояви и празници на територията на община 
Брацигово; 

 Превантивна работа с децата по безопасност на движението; 
 Оптимизиране и подпомагане на работата и дейностите на младежките и детските 

организации, школи, клубове и образователни програми на  територията на Община 
Брацигово; 
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 Създаване и подпомагане на дейността на читалищни и училищни  клубове и 
секции, като алтернатива на асоциални прояви сред деца и младежи, чрез изкуство 
и спорт; 

 Подкрепа на младежки инициативи и кампании, посветени на значими за общината 
каузи, насърчаване на доброволческите дейности; 

 Организиране на форуми за представяне на добри практики на младежки 
организации, международни партньорства, диалог между институциите; 

 Взаимодействие на младежките и НП организации с държавни и общински 
структури за откриване на ефективни решения на икономически, социални и битови 
проблеми; 

 Формиране на информационна политика за младите хора за пълноценното им 
участие към Европейски програми и повишаване на ключовите им компетенции за 
разработване на успешни проекти; 

 Социална и културна интеграция на младите хора в обществото – чрез диалог и 
обмен на културните традиции на различни етноси, за по-добро интегриране на 
етническите малцинства в съвременното общество и запазване на самобитността 
им; 

5.ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА 

НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА: 

Планът за действие обхваща периода 01.01.2021 – 31.12.2021 година, в рамките на който 
ще бъдат реализирани конкретни дейности по  Програмата за младежките дейности в 
община Брацигово. Успешното реализиране на предвидените дейности ще доведе до 
постигане на приоритетите, очертани в програмата.  
 
Планът е структуриран по следните предметни области на действие:  
1. Социокултурна област.  
2. Образование - формално и неформално.  
3. Социална и здравна защита.  

4. Равнопоставеност и антидискриминация.  

 

 

 
 

 

ДЕЙНОСТИ 
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1. Социокултурни дейности 

 

№ 

по ред 

 

ДЕЙНОСТ 

 

ПЕРИОД 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

ОТГОВОРНИ 

ИНСТИТУЦИИ 

ОРГАНИЗАТОРИ 

УЧАСТНИЦИ 

 

1. Ден на розовата фланелка - за борба с 

тормоза в училище 

февруари 2021 г. МКБППМН, БЧК 

2. Ден на Европа 9 май 2021 г. Община Брацигово, 

училища 

3. Среща на Кмета на Община Брацигово с 

абитуриенти 

май 2021 г. Община Брацигово 

4. „Добрият пример”. През годината Община Брацигово и 

др. 

5. Ден за борба с наркоманиите 26 юни 2021 г. МКБППМН, БЧК 

6. Седмица на мобилността септември 2021 г. Община Брацигово, 

училища 

7. Благотворителни акции под 

различен надслов 
текущо през годината 

 

Община Брацигово, 

училища, БЧК, 

младежи доброволци 

 

2. Образование - формално и неформално 

1. Ден на майчиния език 

 

Февруари 2021 Читалища, училища 

2. Отбелязване на Международния ден на 

земята 

22 април 2021 г. Община Брацигово, 

училища, 

доброволци 

3. Обучение на тема: „Моето CV” и „Как да 

търсим работа ефективно“ 

май 2021 г. Община Брацигово, 

Д „БТ” 

4. Професионално ориентиране, чрез Център 

за кариерно ориентиране към РУО 

Пазарджик 

текущо през годината Училища 

 

3. Социална и здравна защита: 

1. Тренингови обучения по метода 

„Връстници обучават връстници” 

текущо през годината Община Брацигово 

училища, БЧК 

2. Обучителни семинари на различни текущо през годината Община Брацигово, 
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теми: „Насилието и начини за  

предпазване”,  „Агресия”, „Трафик на 

хора” и др. 

МКБППМН, училища 

3. Ден на спорта 17 май 2021 г. Община Брацигово, 

училища 

4. Организиране на кампания за 

доброволно кръводаряване 

септември 2021 г. БЧК,  

5. Ден за почит на жертвите от  ПТП ноември 2021 г. БЧК, Община 

Брацигово 

6. Световен ден за борба срещу СПИН 1 декември 2021 г. Община Брацигово, 

МКБППМН, училища 

7. Турнир по тенис на маса  Април – октомври 2021 Община Брацигово 

8. Турнири по футбол  2021 г. Община Брацигово, 

ФК „Брацигово” 

4. Равнопоставеност и антидискриминация: 

1. Ромска Нова година - Василица 14 януари 2021 г. Община Брацигово 

2. Международен ден на ромите 8 април 2021 г. Община Брацигово 

3. Международен ден за толерантност 16 ноември 2021 г. Община Брацигово, 

МКБППМН 

4. Международен ден на правата 

на човека 
10 декември 2021 г. Община Брацигово, 

МКБППМН 

5. Включване на младите хора в европейски 

програми за заетост 

текущо през годината Община Брацигово,  

Д „БТ” 

6. Дискусионни форуми с младежи за 

обсъждане на идеи и предложения 

текущо през годината Община Брацигово 

 

Реализирането на конкретните дейности в плана ще повиши познанията, готовността, 
подкрепата и ролята на младите хора за бъдещето на региона и страната. Чрез участие и 
работа по собствени идеи и проекти, чрез обучение, стаж, международни обмени, работа в 
мрежа и работа в екип младите хора ще натрупат опит и умения, необходими за бъдещата 
им личностна и професионална реализация. 

     6.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. 

Кметът на общината осигурява отчетност, публичност и прозрачност на общинските 
политики за развитие на младежта. 
Общинският съвет и кметът на общината си сътрудничат с териториалните структури на 
централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, 
изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. 
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7. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА 

Годишният план за младежта 2021 г. е разработен въз основа на планираните инициативи 
от Общинска администрация - Брацигово, читалище „Васил Петлешков-1874“, КСУДС и СУ 
„Народни будители“, както и от основните училищата в община Брацигово. В периода на 
реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните 
институции, ще бъде осъществявана от експерти на Общинска администрация и в резултат 
ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи, който ще се предоставя в 
Областна администрация град  - Пазарджик. 
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината, при постъпване на 
предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

8.ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА. 

Настоящият Годишен план за младежта 2021 г., ще бъде публикуван в официалния сайт на 
Община Брацигово. 
                                                                                                         
 
 
 
 
 
Изготвил:  
Иванка Стефанова 
 гл.експерт „Образование и култура“ 


