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 ДО 

 ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 

 

От Емил Христов Филипов, заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Относно: Приемане на Общински годишен план за младежта за 2023 г.  

 

 

УВАЖАЕМA  ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ДАМИ  И  ГОСПОДА  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ, 

 

 В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от Закона за младежта ежегодно се подготвя и 

утвърждава общински годишен план за младежта за текущата година. Той определя 

целите и приоритетите за младежта в краткосрочен план в съответствие с Националната 

стратегия за младежта (2021-2027).  

Съгласно разпоредбите на чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общинският 

годишен план за младежта се приема от Общинския съвет по предложение на кмета на 

общината. 

 

 Предвид гореизложеното, предлагам Общински съвет Братя Даскалови да вземе 

следното                

 

РЕШЕНИЕ: 

 

 На основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната 

администрация, във връзка с чл. 15, ал. 3 и чл. 16, ал. 1 от Закона за младежта, Общински 

съвет Братя Даскалови реши: 

 

1. Приема Общински годишен план за младежта за 2023 г. 

  

 

 

ВНОСИТЕЛ: 
 

 

ЕМИЛ ФИЛИПОВ 

Заместник-кмет на Община Братя Даскалови 

 

 

Съгласувал: 

Елена Нонева 

Обслужващ юрист 
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I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 
          Годишният план за младежта на община Братя Даскалови се приема на основание чл. 15 и чл. 16  от Закона за 

младежта. В него се определя визията  и приоритетите на общинската политика за младите хора, насочен е към 

подобряване качеството на живот, чрез създаване на механизми за инвестиране в младежта като значим социален 

капитал. Стратегическите цели заложени в документа, са свързани с насърчаване икономическата активност и кариерно 

развитие на младите хора, подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, насърчаване здравословния 

начин на живот, развитие на младежкото доброволчество,развитие на междукултурния диалог, повишаване ролята на 

младите хора в превенцията на престъпността. Общинският годишен план за младежта , предвижда дейности за: 
 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора. 

 Повишаване на трудовата заетост и намаляване на младежката безработица 

 Подкрепа на младежки инициативи и кампании и насърчаване на доброволчески дейности 

 Повишаване качеството на живот,  личностно израстване и трудова реализация на младите хора  

 Подобряване на етнокултурния диалог и солидарност и формиране на активна гражданска позиция у младите 

хора от общината. 

 Предоставяне на възможности за участие на младите хора  в обществения живот и във вземането на решения за 

развитието на общината и общността 

 

 

ІI. АНАЛИЗ НА СЪСТОЯНИЕТО И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА В 

ОБЩИНАТА. 

 

        Населението на община Братя Даскалови към 31.12.2022 г. наброява 8270 души по  настоящ адрес, като в младежка 

възраст – от 15 до 29 г. техният брой е 1257. Територията на община Братя Даскалови включва 23 села, значително 
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отдалечени едно от друго. Трайното намаляване на общия брой на населението, застаряване, абсолютно и относително 

намаляване дела на младите хора и децата, определя основните приоритети на Общинската политика, спрямо 

младежите, а именно – създаване благоприятна среда за задържане на младите хора в населените места.  

 В системата на  образованието през учебната 2022/2023 г. функционират 6 основни училища, 3 от които са 

средищни и едно защитено,  6 детски градини, както следва: ДГ „Незабравка” с. Братя Даскалови, ДГ „Смехоранчета” с. 

Мирово, ДГ „Боряна”- с. Партизанин, ДГ „Буратино” – с. Черна гора, ДГ „Н. Й. Вапцаров” – с. Гранит и ДГ „Детелина” 

– с. Оризово. Общият брой на обучаващите се ученици в дневна форма e 517, а на децата в детските заведения е 201. 

          По данни от последното преброяване /2011 г./ от населението на общината  с висше образование са 415 

човека, със средно – 2504,с основно – 3031, с начално – 1968 и никога не са посещавали училище – 204 човека.  

  По информация на Дирекция Бюро по труда, регистрираните безработни на територията на община Братя 

Даскалови са общо 460 души, от тях във възрастовата група до 29 г. регистрираните неработещи млади хора са 115. 

Преобладаващ е броя на неработещите мъже, спрямо жените.  

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 2023 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.  

 Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 29 години. 

 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. 
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Мисленето сред младите хора за гражданската инициативност като „нещо безсмислено и губене на време” е 

сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. Макар готовността на младите хора да участват в 

доброволчески акции да нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. 

 През последните години се наблюдава повишаване на процента на  младите хора, които са с наднормено 

тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен живот през следващите години. 

Проучване на младежките нагласи и очаквания показва, че независимостта на младия човек все още се 

измерва с финансовата свобода и всеки неуспех за професионална реализация засилва неговата социална и 

икономическа зависимост от семейната среда и родителите. Зад този извод стоят обективни и субективни 

предпоставки, сред които най-силно въздействие има дисбалансът на младежкия пазар на труда. По тази причина 

често се налага родителите да поемат финансовата издръжка на своите деца дълго след навършване на 

пълнолетието им и завършване на академични степени с висок образователен ценз. Цитираните диспропорции в 

трудовата заетост компрометират и доверието във възможностите на местната и държавна администрация да реши 

въпросите за професионална реализация на младите хора в общността. 

Атмосферата на семейна среда, обществен живот, растеж, образование и реализиране на младите хора се 

обуславя от макроикономическата ситуация в европейски и национален аспект, от регионалните параметри на 

икономическото развитие и възможностите на местния икономически микроклимат.  

Идентифицираните слабости са обусловени от негативните все още демографски тенденции, от една страна, 

от недостатъчно развития пазар на труда за младежите - от друга и от трета – недостатъчният финансов ресурс, с 

който общината би могла да насърчава предприемачеството сред младите хора, да стимулира развитието на 

общинските младежки структури и работещите на територията на общината младежки организации.  

Българските младежи (15-29 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 2007 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. 
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Статистиката през последните години показва застрашителни тенденции на нарастване броя на извършители 

на престъпления и нарушения от страна на младите хора до 29 г. 

Всички силни страни и слабости, които индикира Общинският годишен план за младежта, са база за 

формулиране на ясни цели и конкретни действия, които Община Братя Даскалови ще изпълнява през 2023 г., 

следвайки местни правила и национални норми, предвидени в стратегическите документи за младежта и 

релевантните закони на Република България.  

 

ІІI. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

 

Стратегическа цел Оперативна цел Дейности Бюджет Срок за 

реализаци

я 

Отговорна 

институция 

Очаквани 

резултати и 

индикатори 

за 

изпълнение 

1.Създаване на 

привлекателна 

среда за развитие на 

младите хора. 

1. 1  Осигуряване 

на ефективен 

достъп до 

образование, 

обучение, 

информация 

1.1.1.  

Подобряване на 

материалната 

база чрез 

създаване на 

условия за 

системни 

спортни 

занимания сред 

младежите 

Общински 

бюджет 

2023 г. Община 

Братя 

Даскалови 

Брой 

изградени  

  1.1.2. 

Насърчаване и 

При 

необходимо

2023 г. Община 

Братя 

Брой 

подпомогнат
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подпомагане на 

читалищата 

като средища за 

информация, 

неформално 

обучение, 

културно 

изразяване и 

гражданско 

участие в 

малките 

населени места 

и селските 

райони. 
 

ст Даскалови и 

  1.1.3. Прилагане 

на програми за 

превенция на 

отпадане от 

училище. 

Национални 

и 

оперативни 

програми  

 

2023 г. Община 

Братя 

Даскалови 

Учебни 

заведения 

Брой 

реализирани 

програми 

2. Създаване на 

благоприятна, 

насърчаваща и 

подкрепяща среда 

за качествена 

професионална 

реализация на 

младите хора. 

 

2.1 Повишаване 

на трудовата 

заетост и 

намаляване на 

младежката 

безработица.  

2.1.1  

Осигуряване на 

работни места по 

национални и 

европейски 

програми за 

заетост 

Национални 

и 

оперативни 

програми  

 

2023 г. Община 

Братя 

Даскалови и 

ДБТ 

Брой заети 

по програми 
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 2.2. Пълноценно 

социално 

включване на 

младите хора и 

участие в 

местното 

самоуправление 

2.2.1 

Стимулиране и 

подпомагане 

участието на 

млади хора в 

общински, 

регионални, 

национални 

прояви, 

конкурси, 

фестивали и др. 

мероприятия 

 

 

 

2.2.2.Организира

не на 

доброволчески 

акции на 

младежи в 

сферата на 

социалните 

дейности, 

екологията и 

здравето  

 

2.2.3. 

Организиране на 

Общински 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

необходимо

ст 

 

 

 

 

 

 

 

 

При 

необходимо

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

Община 

Братя 

Даскалови 

Училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Братя 

Даскалови, 

Училища 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Братя 

Брой 

участия 

Брой 

участници 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

участия 

Брой 

участници 

 

 

 

 

 

 

 

Брой беседи 

и участници 
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беседи с младежи 

в сферата на 

социалните 

дейности, 

екологията, 

здравето – 

отбелязване на 

Деня на земята, 

Деня на водата, 

Да изчистим 

Българя 

ст Даскалови, 

Училища 

3. Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството 

между младите, 

хора, здравните 

специалисти, 

младежките и 

спортните 

организации за 

утвърждаване на 

здравословен начин 

на живот.  
 

3.1.Превенция на 

факторите, 

създаващи риск 

за здравето на 

младите хора 

 

3.1.1.Организира

не на спортни 

състезания с 

младежи в 

общината. 

 

 

3.1.2. 

Организиране на 

кампании за 

здравна 

информираност 

сред младежите, 

с цел превенция 

Общински 

бюджет 

 

 

 

 

 

Не е 

необходим 

2023 г. 

 

 

 

 

 

 

2023 г. 

Община 

Братя 

Даскалови 

Учебни 

заведения 

 

 

Община 

Братя 

Даскалови, 

училища, 

Здравни 

работници  

Брой 

проведени, 

брой 

участници 

 

 

 

Брой 

проведени, 

брой 

участници 
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на ранни бракове 

4. Стимулиране на 

активното участие 

на младите хора в 

превенцията на 

престъпността 

4.1.Ангажиране 

на местната 

власт, 

младежките 

организации в 

превенцията на 

правонарушеният

а, извършвани от 

младежи.  

4.1.1. 

Провеждане на 

периодични 

срещи и 

съвместни 

инициативи с 

органите на 

полицията. 

Не е 

необходим 

2023 г. РУ 

„Полиция” 

Община 

Братя 

Даскалови 

 

Брой 

проведени 

срещи и 

инициативи 

  4.1.2 Планиране 

и провеждане на 

активна 

превантивна и 

корекционно-

възпитателна 

дейност сред 

младите хора  

МКБППМН 2023г. МКБППМН-

Братя 

Даскалови 

Брой 

планирани и 

проведени 

дейности и 

брой 

обхванати 

младежи 
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IV.ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ПЛАНА. 

 

Общинският план за младежта 2023 г. е разработен въз основа на планираните инициативи на Общинска 

администрация, читалища, социални институции, образователни институции и др. В периода на реализация на 

дейностите, наблюдението на плана и координацията между ангажираните институции, ще бъде осъществена от 

експерти от Общинска администрация и в резултат, ще бъде изготвен годишен отчет на плана. 

 

 

V.ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА. 

 

Информация за дейностите в плана може да се получи от интернет страницата на Община Братя Даскалови, както 

и във всяко едно кметство на територията на общината. 

 

 

 Годишният план за младежите на Община Братя Даскалови е отворен и подлежи на актуализация и 

конкретизация. 


