Приложение 2
АНАЛИТИЧНА СПРАВКА
по Отчета за 2016г. на община Белослав

По данни на Национална база данни към 31 декември 2016 населението
на община Белослав е 11 365 души и съставлява близо 2,70 % от населението на
област Варна. Младите хора на възраст 15-29 години в община Белослав са
1955, което представлява 17.20% от населението на общината.
Възраст
15-18 г.
19-29 г.
Общо

Общо
421
1534
1955

Мъже
230
809
1039

Жени
191
725
916

През последните години се наблюдава тенденция към намаляване броя на
населението на община Белослав, което е в съответствие с общите тенденции в
демографското развитие на страната. Намалява и броят на младите хора в
трудоспособна възраст. Намалението на населението е един от основните
фактори за бъдещото развитие на общината, които негативно ще се отразят найвече върху работната сила и възпроизводствения потенциал на територията
Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и
кариерното развитие на младите хора
1.
Млади хора, отпадащи от училище – за учебната 2015/2016 г са
отпаднали 5 ученика;
2.
Младежи, завършващи висше образование - няма информация;
3.
Заетост при младите хора - по ОП РЧР през 2016 год. са обхванати
16 младежи.
4. Безработица сред младите хора
По данни на Дирекция “Бюро по труда” средногодишният брой за 2016
год. на регистрираните безработни в община Белослав е 323. Младите хора
представляват 16.1 % от всички регистрирани безработни в община Белослав.
5 . Самонаемане и предприемачество
Младите хора на възраст до 29 години през 2016 година млади хора не са
проявили инициатива за развитие на собствен бизнес и самонаемане. Основната
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причина е липсата на опит и средства на младежите, както и икономическата
криза в страната.
6. Професионално ориентиране и реализация - няма информация
Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и качествени
услуги
7. Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността
на услугите в подкрепа на развитието на младите хора.
Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на
обществото. Библиотеките към читалищата от община Белослав играят роля в
този процес и работят активно за намаляване на различията чрез осигуряване на
широк обществен достъп до интернет и до различни онлайн информационни
услуги. Читалищните библиотеки в гр. Белослав, с. Езерово, с. Разделна и с.
Страшимирово работят по програма „Глобални библиотеки” и предлагат на
всички желаещи възможност за ежедневен и неограничен достъп до интернет.
Своевременно се обновява информацията на официалната страница на
общината за младежки проекти, програми и други възможности.
Приоритет III.
8. Млади хора, практикуващи спортни дейности
На територията на община Белослав през 2016 година функционират
много добре три спортни клуба – футбол, шах и волейбол. Броят на младите
хора, занимаващи се активно със спортни дейности е 190. За финансирането на
спортните клубове, участие в отделните етапи на ученическите игри и
поддръжка на материалната база за 2016 година е осигурен финансов ресурс в
размер на 45 918 лева.
9. Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен
начин на живот.
● Съвместно с ИДПС, който е член на МКБППМН са организирани и
провеждани беседи в училищата, представени са презентации и са раздадени
информационни материали, засягащи тематика като : здравословния начин на
хранене, агресията в училище, употребата на наркотични вещества, трафика на
хора.
● Проведени са спортни мероприятия, кампании, беседи , свързани с

теми като: "Ден на усмивката", "Не на насилието! Да на толерантността!"/по
тази тема бе проведен и конкурс за есе, рисунка и колаж /; "Животът е
безценен, не го заменяй за дрога! ; "Не - на агресията в училище"; "Внимание!
Трафика на хора съществува!"; на 1 Декември – Световен ден за борбата със
СПИН, МКБППМН към Община Белослав съвместно с Училищните комисии
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за борба с противообществените прояви, организираха кампания и раздадоха
на учениците от гимназиите на територията на Общината червени лентички,
които са символ на борбата срещу СПИН, брошури с информация за
кампанията, както и предпазни средства срещу СПИН; по инициатива на
МКБППМН към община Белослав бе представен спектакъла „Спасителят”,
който създаден съвместно с Националния център по наркомании и се
препоръчва от Министерството на образованието и науката.
● Съвместно с представител на ПУ-Белослав и Аврен и социален
работник от ОЗД, който е член на МКБППМН са извършвани проверки за
ограничване достъпа на малолетни и непълнолетни в развлекателни заведения,
интернет зали и по улиците без придружаващ ги пълнолетен или родител след
указания вечерен час.
Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
10. На територията на община Белослав за 2016 г. 1 младеж на възраст от
18 до 25 години ползва интегрирани социални услуги по проект "Звено за
услуги в домашна среда - иновативни услуги в подкрепа за социално включване
/фаза 2/".
Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество
11.Доброволчеството дава множество възможности на младите хора да
изразят своя порив към хуманност и грижа за другите, както и да се утвърдят
общочовешките ценности сред младото поколение. В кампаниите "Да изчистим
България за един ден" и "Да засадим дърво, да създадем живот" взеха участие
много млади хора от всички населени места на общината. През месец декември
МКБППМН проведе благотворителна кампания за деца в затруднено и
нервностойно положение. В инициативата "Коледа с подарък" се включиха
всички училища на територията на общината. Втората инициатива премина
под мотото " Откажи се от едно кафе - дари усмивка на дете"
Приоритет VI. Повишаване на гражданската активност
12. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми ограничен брой млади хора имат желание за участие в решаването на проблеми.
13. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и
европейски избори.
Липсва инициатива сред младите хора в тази насока. Младите хора се
интересуват от политика, но начините за участие в нея са им малко или много
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скучни или чужди. Те предпочитат сами да се представляват и да се
организират. Младежите понякога открито демонстрират своето безразличие.
Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
14. Професионална и социална реализация на младите хора в малките
населени места и селските райони
Младите хора в малките населени места участват активно в читалищната
дейност, училищните практики и самодейните състави.
Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния
диалог
15. Активност и участие на младите хора в международните
образователни програми;
16. Активност на младите хора по програма "Младежта в действие”.
Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията
на престъпността
17. Правонарушения, извършени от млади хора
Към настоящия момент, Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН)
работи с 3 обществени възпитатели, които извършват корекционновъзпитателна дейност с малолетни и непълнолетни.
През 2016
МКБППМН e образувала 4 възпитателни дела. На
извършителите са наложени мерки от ЗБППМН по:
- чл. 13, ал. 1, т. 5 - 4 бр.;
- чл. 13, ал. 1, т. 10 - 1 бр.
18. Правонарушения, извършени от млади хора -25;
19. Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора -95.
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