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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
 
        Настоящият общински план за младежта е разработен в изпълнение на Закона за 

младежта и в съответствие с Нацоналната стратегия за младежта 2010-2020 г. Той отчита 
спецификата в община Георги Дамяново и необходимостта от интегриран подход в 
осъществяването на младежката политика. Основните теми и широкият обхват на проблемите, 
които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в неговото изпълнение. 

         Основните принципи за изработване и реализация на плана са: 
• Съответствие на програмите  за младежи с националните, европейските и 

международни стратегически документи: Национална стратегия за младежта/2010-
2020/, ревизирана Европейска харта за участието на младите хора в живота на 
общините и регионите, приета от Съвета на европа, Хартата за правата на човека, 
конвенцията за правата на детето на ООН, Европейската конвенция за правата на 
човека и основните свободи; 

• Законосъобразност; 
• Недискриминация, равнопоставеност, обществена солидарност и толерантност към 

всички групи младежи; 
• Ефективност и ефикасност на младежките проекти и инициативи; 
• Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за младежи, 

младежки проекти и инициативи; 
• Многосекторен подход; 
• Професионализъм при управлението на услугите за младежи; 
• Ефективност, прозрачност и икономичност при усвояването на финансовите 

средства; 
• Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и услуги; 
• Изграждане на мрежа от партньорства на местно, регионално и национално ниво с 

участието на всички заинтересовани страни. 
 
  ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНАТА 
 
1. Демографска перспектива 
 
         По данни на ГРАО младите хора на възраст 15 – 29 години в община Георги Дамяново 

са 222. По отношение  разпределението по населени места  109 младежи живеят в големите села 
от общината – Георги Дамяново, Копиловци, Говежда – 50 %  от младежите в общината. 
Останалите 113 младежи са разпределени в останалите 10 по-малки населени места от общината. 
Продължава тенденцията за отрицателен естествен прираст. Възрастовата група 15-29 години ще 
намалява в следващите 10 години. 

 
2. Формално и неформално учене 

 
         Училищната мрежа на територията на  община Георги Дамяново е максимално 

оптимизирана и включва 2 общински  училища – 1 основно училище и 1 професионална 
гимназия, които подготвят младите хора и им дават основни знания и насоки при избора на 
професия. Категоричен принос за неформалното обучение в нашата община имат училищата 
/извънкласни форми/, местните читалища и библиотеки. 
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3. Младежка заетост 
 
         Ограничени са възможностите за професионална и социална реализация в малките 

населени места на територията на общината. Предприяията, които осигуряват работни места са 
малко на брой. 

         На пазара на труда  младежите са значителна по размер група. Причините за младежка 
безработица могат да се обединят в няколко аспекта: 

 Дисбаланс между реалното търсене на пазара на труда и младежите с определено 
професионално направление; 

 Занижено равнище на професионална квалификация, дължащо се на слаба 
практическа подготовка и ниска информираност; 

 Слабо търсена или неточна професионална ориентация; 
 Липсата на трудов опит, който е основен фактор за всеки работодател при подбор на 

кадри; 
 Демотивация от предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване на 
дадената квалификация. 

 
4. Достъп до информация и услуги 

      
         Един от приоритетите в политиката на община Георги Дамяново днес е повишаване 
качеството и достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 
Днес  информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги ползват, 
масово са навлезли в бита и работата, но въпреки това все още е нисък делът на младите хора, 
използващи ежедневно компютър. Библиотеките, към читалищата в селата Георги Дамяново, 
Говежда, Копиловци и Каменна Рикса играят роля в този процес и работят активно за намаляване 
на различията чрез осигуряване на обществен достъп до интернет и до различни онлайн 
информационни услуги. 
         Публичните услуги в подкрепа на младите хора в община Георги Дамяново все още не са с 
необходимото качество и не достигат до всички нуждаещи се, особено до младите роми и 
младежите в малките населени места. 
  

5. Гражданска активност 
 
         Проблемът с избирателната активност на младите хора е реалносъществуващ и важен за 
нашето общество. Младите хора се интересуват активно от политика, но начините за участие, 
през съществуващите канали и организации са им малко или много скучни или чужди. 
Членството в политически партии не е привлекателно за младежите. Те предпочитат сами да се 
представляват и да се организират. 
         Много често младите хора изразяват несъгласието си с бюрократичната природа на 
институциите като ги бойкотират именно по време на избори. Тази нагласа, естествено, търпи и 
промяна. Младежите понякога открито демонстрират своето безразличие, но е наложително да 
работят в посока изграждане на гражданска позиция и повишаване на своята активност. 
         Младите имат възможности за информиране за предстоящи избори. Съществуват различни 
програми, които се предлагат от различни фондации, центрове и институти. Освен това 
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политическите сили провеждат все по-мащабни кампании, в рамките на които младежите да 
бъдат и информирани, и пряко привлечени към подкрепа на съответната платформа. 
         Младите хора  предпочитат да се изявяват в неформални среди – събирания с приятели, 
спортни мероприятия, интернет форуми и чатове. 
        Мисленето на младите хора за гражданската активност 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 хора, като екология и човешки права, които засягат 
чувството им за справедливост. 
         Позицията на обществен скептицизъм, изразяващ се в отказ да се прави  каквото и да било, 
защото то няма да бъде взето под внимание, доминира сред младите хора.  
         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. 

     
6. Младежко доброволчество 

     
 
         Ценността на доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Макар 
готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства, все още са 
ограничени възможностите за доброволчески дейности. Община Георги Дамяново партнира 
успешно със секцията на Българския младежки червен кръст – Монтана. 

 
7. Здравословен начин на живот  

 
         В община Георги Дамяново има два  футболни клуба – „Шурданица” с. Георги Дамяново и 
„ Балкан‘‘ с. Говежда. Младите хора имат възможност да спортуват при изявено желание от 
тяхна страна. Осигурен е свободен достъп до спортните обекти- общинска 
собственост.Учениците от двете училища участват в ежегодните ученически спортни игри на 
общинско и областно ниво. Ежегодно се организира ученически спортен празник. По проект по 
Националната кампания „За чиста околна среда“  на тема „Обичам природата- и аз участвам”  в 
двора на ОУ „Отец Паисий” с. Георги Дамяново бе изградена спортна площадка с фитнес уреди 
на открито. С нея се осигурява спокойно и безопасно еко-място за спорт и отдих на децата от 
училището, както и на останалите младежи от селото, които в неучебните дни също се 
възползват от откритата спортна площадка.  
         Наблюдават се тревожни тенденции, относно нездравословния живот на младите хора. 
Увеличава се делът на млади хора, които употребяват алкохол, особено на възраст от 15 до 24 г.  
         По данни от анкета на МКБППМН, проведена с ученици от 7 до 12 клас значителна част от 
младежите са опитвали, пушат понякога или пушат редовно. В същата възрастова група 
употребата на алкохол е широко разпространена. По отношение на наркотици, преобладават 
отговорите, че са виждали наркотици, предлагани са им, но не са опитвали. 
         Водещи заболявания сред учениците са затлъстяване, хипертония, бронхиална астма, 
гръбначни изкривявания, смущения в зрението и др. 
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8. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 
положение 

 
         В Община Георги Дамяново се предоставят социални услуги за деца и младежи – Център за 
настаняване от семеен тип за деца /младежи без увреждания/ в с. Гаврил Геново, община Георги 
Дамяново. 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. Предотвратяването на социалното изключване на младежи в малки 
населени места и от ромската общност се осъществява в партньорство на общината с читалищата 
в селата. 

 
9. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

 
         Достъп до образование в малките населени места и селските райони има – на територията на 
общината функционира едно основно училище. Осигурен е превоз  на учениците от всички 
населени места до средищното училище. Приоритет е учениците да се задържат в училище до 
завършване на основното си образование, като не малка част от тях продължават обучението си в 
ПГСС „Марко Марков”- Георги Дамяново или в други учебни заведения в областта. 
 
         Достъпът до информация  в малките населени места и селските райони се осъществява чрез 
кметствата и кметските намесничества. Важно е да се отбележи, че интернетът вече е достъпен и 
в най-малките селища. В някои от читалищата в селата се предоставя достъп до компютър, с 
голяма популярност се ползват и библиотеките. Не е малък и броят  на ученици  и младежи със 
собствен компютър. 
 
         Възможностите за професионална и личностна реализация са ограничени - малък е броят на 
назначените на работа по селата. Голяма част от тях получават социални помощи, нерядко 
разчитат на финансова помощ от чужбина, където работят родителите или близките им. 
 
         По отношение възможностите за прекарване на свободното време, общината поощрява 
читалищните настоятелства по села да приобщават млади хора към дейностите на читалищата.  

 
10. Развитие на междукултурния и международния диалог 

 
 
         Община Георги Дамяново работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда за 
насърчаване на междукултурния диалог, чрез които се осъществяват размяна на мнения между 
индивиди или групи с различни етнически, културен, религиозен и езиков произход и наследство 
въз основа на взаимно разбиране и уважение. 
         Учениците от ПГСС „Марко Марков“ през учебната 2019/2020г. участват  по проект 
„ЕРАЗЪМ+“  

 
11.  Ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

 
         За превенция на престъпността сред младите хора Общината работи в координация с 
МКБППМН, Детска педагогическа стая, Прокуратурата, Отдел „Закрила на детето” , училищните 
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ръководства, кметове и кметски наместници по места. Проблемът за задържане в училище на 
всички подлежащи на задължително обучение е сериозен и се решава успешно с 
взаимодействието на горепосочените институции. Много хора са намерили препитание в 
големите градове, в чужбина  и са оставили на възрастните си родители грижата за децата. 
Слабият контрол от една страна е причина за системно отсъствие от училище, но и за по-
сериозни провинения. Някои от родителите предпочитат да приберат децата си при тях в 
чужбина и това води до тяхното отпадане от училище. Обществени възпитатели се знимават 
индивидуално с малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа и контрол. Най-рисковите 
групи се оказват младите хора без родителски контрол (отсъстващи родители, непълни 
семейства) и ранно отпадналите от образование. Работи се с деца, склонни към 
противообществени прояви. Провеждат се възпитателни дела на малолетни и непълнолетни, 
извършили сериозни нарушения и престъпления. Много ниската степен на доверие и респект по 
отношение на правоохранителните и правораздавателните органи сред младите хора, 
възпрепятства активното им участие в превенцията на престъпността. 

 
ІІІ. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКА 

ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 
 
Приоритет № 1 Насърчаване на икономическа активност и кариерно развитие на 
младите хора 
 
Постигането на целите е в пряка връзка със задоволяване на потребностите на младите хора. 
Те са обособени в следните направления: 
 1.1 Достъп до образование; 
 1.2 Заетост на младите хора; 
 1.3. Доходи; 
 1.4. Жизнен стандарт ; 
 1.5. Трудова мобилност; 
 1.6. Трудови права; 
 1.7. Нагласи към предприемачество; 
 1.8. Достъп до финансиране 
 1.9. Достъп до обучения и квалификация и преквалификация; 
 1.10. Признаване на компетенциите и уменията получени чрез неформално и 
самостоятелно учене. 
 
Приоритет № 2 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 
 
 2.1. Достъп до специализирана информация; 
 2.2. Достъп до специализирани консултации; 
 2.3. Достъп до други специализирани услуги. 
 
Приоритет № 3 Насърчаване на здравословен начин на живот 
 
 3.1. Осигуряване на висок здравословен статус; 
 3.2. Достъп до здравеопазване. 
 3.3. Превенция употребата на психотропни вещества, цигари, алкохол; 
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 3.4. Физическа активност и спортни занимания;. 
 3.5. Достъп до спортни обекти, съоръжения и до други възможности за масов 
спорт 
 3.6. Достъп до информация за превенция на рискови практики и здравословен 
начин на живот. 
 3.7. Достъп до обучения и кампании по въпросите на спорта, здравето, 
физическата активност и здравословния начин на живот; 
 
Приоритет № 4 Превенция на социалното изключване на млади хора в 
неравностойно положение 
 
 4.1. Достъп до социални услуги в населеното място; 
 4.2. Достъп до специализирани услуги за социална и професионална интеграция – 
информираност относно политиките за социално включване; 
 
Приоритет № 5 Развитие на младежкото доброволчество 
 
 5.1. Постигане на положително отношение и нагласи към доброволчеството; 
 5.2. Участие в доброволчески дейности; 
 5.3. Достъп до информация за възможностите на доброволчеството; 
 5.4. Информираност на работодателите за възможностите за признаване на 
неформалното образование (придобито от доброволчество). 
 
Приоритет № 6 Повишаване на гражданската активност на младите хора 
 
 6.1. Свободно време – интереси и нагласи; 
 6.2. Готовност за участие в избори – национални и местни; 
 6.3. Ангажираност на младите в обществено-политическия живот – членство в 
неправителствени, политически и други граждански организации; 
 6.4. Възможности за пълноценно участие в гражданския живот и процеса на 
взимане на решения; 
 6.5. Достъп до информация относно възможностите на младежкото участие; 
 6.6. Гражданско образование и обучение – проблеми; 
 6.7. Нагласи към дейността на институции, НПО и др. 
 
Приоритет № 7 Развитие на младите хора в малките населени места и селските 
райони. 
 
 7.1. Достъп до образование в малките населени места и селските райони; 
 7.2. Достъп до обучение в малките населени места и селските райони; 
 7.3. Достъп до информация в малките населени места и селските райони; 
 7.4. Възможности за професионална и личностна реализация; 
 7.5. Достъп до услуги в малките населени места и селските райони; 
 7.6. Достъп до компютър; 
 7.7. Достъп до интернет; 
 7.8. Участие в управлението и взимането на решения на местно ниво; 
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 7.9. Възможности за прекарване на свободното време; 
 7.10. Участие в младежки организации, младежки съвети и местни инициативи. 
 
Приоритет № 8 Развитие на междукултурния и международния диалог 
 
 8.1. Отношение към различието (толерантност); 
 8.2. Отношение към ЕС- чувство на принадлежност; 
 8.3. Връзки с други общности – пътувания в страни от ЕС, други страни; 
 8.4. Емиграционни нагласи; 
 8.5. Участие в международни инициативи, обмени, срещи и други прояви; 
 8.6. Достъп до информация за възможности за участие в международни 
инициативи, срещи и други прояви; 
 8.7. Участие в проекти по международни програми. 
 
Приоритет № 9 Повишаване на ролята на младите хора в превенция на 
Престъпността 
 
 9.1. Превенция на рисковото и девиантно поведение и престъпността, участие в 
образователни кампании и информационни инициативи; 
 9.2. Доверие в институциите и право охранителните органи; 
 9.3. Участие в образователни кампании, информационни инициативи и кампании 
за превенция; 
 9.4. Достъп до информация за кампании, инициативи и програми; 

 
1. МЕРКИ 

№ Мярка  Отговорна 
институция 

Източник на  
финансиране 

1. Осигуряване на транспорт на учени- 
ците от населените места до средищ- 
ното училище и професионалната  
гимназия  

Община Георги 
Дамяново 

Държавен бюджет 

2. Подпомагане на училища, читалища, 
осъществяващи неформално 
образование 

Община Георги 
Дамяново 

Общински бюджет  
Държавен бюджет 

3. Осигуряване на достъп до информа- 
ция и услуги на млади хора 

Читалища в селата, 
кметства 

Държавен бюджет 

4.  Сформиране на извънкласни форми 
за здравно и гражданско образова- 
ние в училищата  

 
Училища 

 
Училищни 
бюджети 

5. Подпомагане на социалната адапта- 
ция и повишаване на пригодността 
за заетост на младежи от ромския 
етнос  

Община Георги 
Дамяново 
Дирекция „Бюро по  
труда” – Монтана  

Държавен бюджет, 
Донорски програми 

6. Превенция на противообществените 
прояви и употребата на наркотични  
вещества от младежи  

 
МКБППМН 

Общински бюджет  
Държавен бюджет 
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 ІV. ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА 
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 
2020  ГОДИНА 
 
Месец Наименование на дейностите Организатори 
Януари  Богоявление- участие на младежи  

в обичая по изваждане на кръста 
 
„Ивановден- къпане за здраве” 
 
 
 

Читалища в селата 

Февруари   Международен ден за безопасен  
интернет- 8 февруари 
 
„Трифон Зарезан”- Да възстановим 
традицията 
 
„Антиспин кампания” под мотото 
„Любовта е второто слънце на земята” 

МКБППМН,  
УКПППУ 
 
Читалища в селата 
 
 
МКБППМН,  
УКПППУ 
 

Март “Внимание, на път без произшествие” 
 
Запознаване с българските традиции.  
Изработване на мартеница. Отбелязване деня на 
самодееца. 

Училищни ръководства  
 
 
Читалища в селата 
МКБППМН 
 

Април Световни дни за младежка активност 
 
Седмица на книгата-маратон на четенето 
 
 

 

МКБППМН 
 
Община Георги  
Дамяново. Читалища в  
селата 

Май  9 май- Ден на Европа. Участие в състеза- 
ния и викторини на теми, свързани с 
публичните институции в страната и ЕС 
 
17 май – Ден на българския спорт 
Общински спортен празник 
 
 
 
Общинско състезание по БДП 
 
 

Община Георги  
Дамяново 
МКБППМН 
 
МКБППМН 
Училищни 
ръководства 
 
МКБППМН 
Училищни 
ръководства 
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31 май - Световен ден за борба с  
тютюнопушенето 

МКБППМН 
Училищни 
ръководства 
 
 

Юни  1 юни- международен ден на детето. 
Общински детски празник 
 
 
 
Световен ден за борба с наркотичната  
зависимост- 26 юни  
 
Разяснителни кампанни за рисковете  
от употребата на наркотични вещества 
 

Община Георги  
Дамяново 
МКБППМН 
Читалища в  
селата 
 
МКБППМН 
УКПППУ 
 

Юли  Кампания „Безопасна ваканция“ 
 
 

МКБППМН 
Читалища в  
селата 

Август 12 август – Международен ден на  
младежта 
 
 
Провеждане на семинар относно 
защита на правата на човека, 
дискриминацията, равнопоставеността между  
половете, трудовите права на  
хората.  

Община Георги  
Дамяново 
МКБППМН 
 
 
 
Община Георги  
Дамяново 
 

Септември  Обучителни кампании сред учениците 
от 9 до 12 клас на теми: здравословно  
хранене, превенция на СПИН и ППИ,   
 на превенция на тютюнопушенето,  
злоупотребата с алкохол,  
транспортния травматизъм 
и др. 
 
Презентация на тема „Какво е тормоз”  
в училищата 

Община Георги  
Дамяново 
РЗИ 
 
 
 
 
 
МКБППМН 
Училища 
 

Октомври  Европейски ден за борба с трафика на 
хора. Презентация на тема „Трафикът 
 на жени и деца” 
 
Спортни игри под логото „Училището- 
територия на толерантност 
 

МКБППМН 
 
 
МКБППМН 
Училища 
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Международен ден без тютюнев дим 
 
 

МКБППМН 
Училища 
 

Ноември  1 ноември – Ден на народните будители 
 
Кампания „ Младежка активност” за 
популяризиране на морални ценности 
сред младите и децата в риск 

Училища, 
читалища 
 
МКБППМН 
 
 

Декември Кампания „Не на спина” 
 
 
Конкурс за коледна картичка-популяри- 
зиране творческите заложби на младите хора 

МКБППМН 
 
 
Община Георги  
Дамяново, 
читалища в селата, 
училища 
 

 
 
 
         V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ 
НА ЦЕЛИТЕ 
 
 
  Основните принципи за постигане на целите са: 
- полагане на съвместни усилия на всички отговорни институции; 
- постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с 
общинската и държавната политика за младежта; 
 - при работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и 
стандарти; 
 - организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с действащата 
нормативна уредба. 
  Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на общината, 
средства от проекти и дарения.          
  Координацията на дейностите се осъществява от кмета на Община Георги Дамяново чрез 
дирекция „Общинска собственост, административно обслужване, образование, социални 
дейности и ТСУ” 

 
 

 
 
 

 

 12 



VІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН НА МЛАДЕЖТА 
 
 
 В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, проучвания, анкетни 
допитвания. 
Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база следните показатели: 
- съответствие на целите с потребностите на младите хора; 
- ресурси за реализирането му; 
- степен на постигане на целите; 
- въздействие върху целевата група; 
- устойчивост на ефекта върху целевата група. 
Планът отворен за актуализация през целия период на действие 
 
VII. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 
 
Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на Община 
Георги Дамяново 
Реализирането на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението на 
плануваните дейности, през съответния годишен период. 
 
Общинският план за младежта приет с Решение  № 54 по  Протокол  № 6/13.02.2020 г. от 
проведено заседание  на Общински съвет – Георги Дамяново. 
 
 
 
 
Изготвил: 
Нели Иванова 
Мл.експерт „Образование“ и Секретар на МКБППМН 
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