Общинският план на младежта обхваща 2107 година, в рамките на
която ще бъдат реализирани конкретни дейности в община Белослав,
свързани с участие и съдействие на младежи от общината. Успешното
реализиране ще доведе до постигане приоритетите, очертани в плана.
Настоящият план за младежта в Община Белослав е документ,
задаващ насоките за изпълнение на младежката политика на общинско ниво.
Той се приема в изпълнение на Закона за младежта и следва основните
приоритети на политиката за младите хора, залегнали в Националната
стратегия за младежта (2012-2020) на Република България.
Планът съответства и пряко кореспондира с Общинския план за
развитие на Община Белослав за периода (2014 –2020) и създава условия за
неговото реализиране.Той определя основните приоритети, водещите
принципи в осъществяването на младежката политика на общинско ниво,
целите и механизмите за изпълнение и мониторинг.
Общинският план за младежта е структуриран съгласно разпоредбите
на чл.16,ал.3 от Закона за младежта. Предвидените дейности в плана са
насочени към младите хора –неорганизирани или организирани в различни
структури на възраст от 15 до 29 години и са съобразени със задачите на
институциите, имащи отношение с политиката за младите хора
Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички
заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет, общинска
администрация, териториални структури на заинтересованите държавни
органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни институции,
неправителствени организации, работещи в областта на образованието,
културата, спорта, екология, туризъм, МКБППМН и фирми, работещи на
територията на община Белослав.
I. Анализ на предизвикателствата пред младите хора в общината
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора.
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
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ще се отразят най-вече върху работната сила и възпроизводствения
потенциал на територията
Основната характеристика на младежката общност в община
Белослав, както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези
на младежите 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. За съжаление голяма част от тях са социално и
икономически зависими от семействата си.
Икономическата криза в страната дава своето отражение върху
пазара на труда. В резултат на несигурната
икономическа среда,
недостатъчната финансова обезпеченост, свитото производство и
намаляване на обема на работа безработицата сред младите хора е висока.
Причините за младежка безработица могат да се обединят в няколко
аспекта:
- 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 и др.
По данни на Дирекция “Бюро по труда” средногодишният брой за 2016
год. на регистрираните в община Белослав младежи е 52. Младите хора
представляват 16.1% от всички регистрирани безработни в община
Белослав.
По ОП РЧР през 2016 год. са обхванати 16 младежи.
През 2016 година млади хора на възраст до 29 години не са проявили
инициатива за развитие на собствен бизнес и самонаемане. Най–главната
причина е липсата на опит и средства на младежите, както и
икономическата криза в страната.
Училищната структура и мрежа в община Белослав е съобразена с
действащите законови и подзаконови документи с местните, държавни и
европейски стратегии за развитие на образованието. През учебната
2015/2016., училищната мрежа се състои от едно начално училище, две
основни училища, едно СОУ и една професионална гимназия. Общият брой
на учениците в общинските училища за учебната 2015 / 2016 г. е 1012.
Във всички училища на територията на община Белослав се
реализира проект “ Твоят час” по оперативна програма "Наука и
образование за интелигентен растеж". Основна цел на проекта е създаване
на условия за повишаване на потенциала на учениците и възможностите им
за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване
и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в
рамките на задължителната им подготовка в училище.
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Младежите в училищата имат възможност да развиват своите
способности в многобройните извънкласни форми по спорт, изкуства,
наука, компютри, екология и шах.
Секретарят на МКБППНМ, съвместно с експерта по образованието и
ОЗД осъществяват проверки за присъствието на учениците в училищата и
посещаемостта в детските градини.
През 2016 г. местната комисия е наложила възпитателни мерки по
отношение на деца и родители. Проведени са 4 възпитателни дела.
Съвместно с инспектор от ДПС са проведени беседи са организирани и
проведени беседи в училищата, представени са презентации и са раздадени
информационни материали, засягащи тематика като : здравословен начин на
хранене, агресията в училище, употребата на наркотични вещества, трафика
на хора. Проведени са спортни мероприятия, кампании, беседи , свързани с
теми като: "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 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. МКБППНМ взаимодейства с отдела за
“Закрила на децата” към Дирекция”Социално подпомагане”, органите по
образованието, училищните комисии за превенция на противообществените
прояви на учениците.
В община Белослав работи Консултативен кабинет към МКБППМН. В
него се извършва консултативна, възпитателно корекционна дейност на
деца и младежи до 18 години и техните родители.
Корекционно-възпитателна дейност се осъществява чрез: провеждане
на срещи, разговори и беседи с малолетните, непълнолетните, техните
родители или лицата, които ги заместват; откриването и отстраняването на
рисковите фактори, водещи до извършването на противообществени прояви
или престъпления: неблагоприятна семейна и приятелска среда, бягства от
дома, непосещаване на училище, наличие на вредни навици –
тютюнопушене, употреба на алкохол, наркотични вещества и др.;
изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация; съдействие
при осъществяване на необходимото взаимодействие с различни
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институции; съдействието за правилното организиране на свободното време
на малолетните и непълнолетните с противообществени прояви.
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги
Ползването на компютър и интернет е масово сред младото
поколение. Макар, че информационните технологии навлизат сериозно в
бита и в работата ни, достъпът до информация на младите хора е различен.
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. Създадената мрежа от "Глобални
библиотеки" на територията на общината спомагат за по-добър достъп до
информация.
3. Насърчаване на здравословния начин на живот
Здравеопазването в община Белослав функционира в съответствие със
законовите изисквания на здравната система в национален мащаб.
“Медицински център І – Белослав” ЕООД е разположен в централната част
на града и него работят 11 специализирани кабинета в т.ч. клинична
лаборатория, рентгенов кабинет и физиотерапия. На територията на
общината има разкрити 10 индивидуални практики за индивидуални
лекарски практики – седем в гр. Белослав и по една в с. Страшимирово, с.
Разделна и с. Езерово.
Младите хора в общината проявяват интерес към спортните клубове и
танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми към
читалищата. На територията на община Белослав функционират много
добре три спортни клуба – футбол, шах и волейбол. Поддържат се и се
използват изградените спортни игрища - в гр. Белослав, с. Езерово,с.
Разделна и с. Страшимирово. Във връзка с превенция на тютюнопушенето
и употребата на алкохолни и наркотични вещества, ежегодно се провеждат
различни информационни кампании, включващи раздаване на листовки и
брошури.
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
С цел предотвратяване на социалното изключване на младежи в
неравностойно положение се провеждат инициативи в сътрудничество с
училища, читалища и община. Трябва да се отбележи тяхната активност що
се отнася до художествената дейност, която се извършва в училищата и
използването на интернет в читалищата . Там тези младежи създават
социални контакти със своите връстници, и така се създават условия, които
са нужни за изграждане на една стабилна социална среда сред младежите.
5. Развитие на младежко доброволчество
Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески
акции да нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески
дейности. Неразвити са механизмите за публичното подпомагане на
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младежкото доброволчество като важна промяна на солидарност и
гражданска активност и форма за неформално учение.
Съвместно с МКБППМН организират кампании срещу СПИН,
дрогата, агресията. По инициатива на младежите се организират
благотворителни акции за подпомагане на деца и младежи в неравностойно
положение.
6. Повишаване на гражданската активност на младите хора.
Много малка част от младите хора в общината са ангажиран и с
членство в политическа организация. Младите хора проявяват значителен
интерес към спортните клубове. Предпочитат да се изявяват в неформални
среди – събирания с приятели, спортни мероприятия и интернет форуми
.Макар да не предлага разнообразен културен живот, участието на младите
хора в организираните от общината, училищата и читалища е активно.
7. Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони.
Достъп до образование в малките населени места и селските райони
има в с.Езерово. Там функционира основно училище. Приоритет е
учениците да се задържат в училище до завършване на основното си
образование. За останалите малки населени места е осигурен общински
превоз на учениците. 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 и страаницата в социалната мрежа за
младежки проекти, програми и други възможности.
8. Развитие на междукултурния и международния диалог.
Насърчава се и се подпомага опознаването на отделните етнически
общности и техните култури за стимулиране на толерантност,
разбирателство и взаимодействие между общностите.
9. Повишаване ролята на младите хора в превенцията на
престъпността.
За превенция на престъпността сред младите хора МКБППМН
работи в координация с ИДПС, Прокуратура, Отдел ”Закрила на детето”,
училищни ръководства, кметове и кметства. Периодично МКБПМН
организира информационни и разяснителни кампании относно превенция на
различни прояви на младите хора , рисково поведение и престъпност сред
младежите.
Обществените възпитатели се занимават индивидуално с малолетни
и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа и контрол. Работи се с деца,
склонни към противообществени прояви. Провеждат се възпитателни дела
на малолетни и непълнолетни, извършили сериозни нарушения.
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На територията на Община Белослав не съществува проблем за
обхвата на децата. Секретарят на МКБППНМ съвместно с експерта по
образованието и ОЗД редовно осъществява проверки за присъствието на
учениците в училищата.
II. ЦЕЛИ
1. Осмисляне на свободното време на младите хора, ангажиране и
включване в обществени мероприятия, изразяване на гражданска
позиция, както и включване на учениците с риск от опадане и/или
прояви на агресия и насилие, чрез участие е извънкласни и
извънучилищни дейности.
2. Развиване на таланта и творческите умения на младите хора;
3. Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите
хора. Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни
услуги и превантивни програми на всички млади хора, младежите с
увреждания и от етнически малцинствени групи, насърчаване на
здравословния им начин на живот;
4. Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на
младите хора;
5. Повишаване на здравната култура на младите хора;
6. Насърчаване на физическата акти вност и спорта сред младите
хора;
7. Популяризиране на доброволчеството;
8. Превенция на престъпността сред младежите.
III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ
НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ
Приоритет 1. Насърчаване на икономическата активност и
кариерно развитие на младите хора
Специфична цел 1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и
подкрепяща среда за качествен живот на младите хора в община
Белослав.
Специфична цел 2: Подкрепа на организираните дейности на младите
хора - младежки сдружения, организации, центрове и др.
Популяризиране на младежката организирана дейност.
Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени
услуги
Специфична цел 1: Улесняване на достъпа до качествени услуги за
специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено
развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите
им.
Специфична цел 2: Осигуряване на достъп до услуги за трудова
реализация
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Специфична цел 3: Стимулиране на неформалното обучение сред
младите хора.
Специфична цел 4: Развитие на таланта, творческите умения и
културното изразяване на младите хора.
Приоритет 3. Повишаване на гражданската активност
Специфична цел 1: Насърчаване на самоорганизирането на младите
хора.
Специфична цел 2: Насърчаване на гражданското образование и
обучение.
Специфична цел 3: Осигуряване на ефективно представителство на
интересите на младите хора във формирането, изпълнението и
оценката на секторните политики на национално, регионално, областно
и общинско ниво.
Приоритет 4. Насърчаване на здравословния начин на живот
Специфична цел 1: Превенция на факторите, създаващи риск за
здравето на младите хора.
Специфична цел 2: Повишаване на сексуалната култура сред младите
хора.
Специфична цел 3: Насърчаване на физическата активност и спорта
сред младите хора.
Приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество
Специфична цел 1: Създаване на повече доброволчески възможности сред
младите хора.
Специфична цел 2: Гарантиране правата на младите доброволци
Специфична цел 3: Популяризиране на доброволчеството
Приоритет 6: Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
Специфична цел 1: Осигуряване на ефективен достъп до образование,
обучение, информация на младите хора в малките населени места.
Приоритет 7: Развитие на междукултурния и международния диалог
Специфична цел 1: Насърчаване на междуетническото и
междукултурното опознаване, толерантност и диалог.
Приоритет 8: Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
Специфична цел 1: Осигуряване на условия за социална адаптация и
насърчаване на социалното включване на младежите в риск,
повишаване на качеството на социалните услуги за младите хора в
неравностойно положение.
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Приоритет 9: Повишаване ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
Специфична цел 1: Ангажиране на местната власт, младежките
организации и медиите в превенцията на правонарушенията,
извършвани от младежи
Специфична цел 2: Развитие на култура на пътна безопасност сред
младите хора
IV. ДЕЙНОСТИ
Приложение 3
IV. Организация и координация на дейностите за постигане на целите
Реализирането на дейностите изискват съвместни усилия на всички
отговорни субекти:
• 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.
V. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинския план за младежта 2017 г. е разработен въз основа на
планираните инициативи от общинска администрация, читалища, социални
институции.
В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и
координацията между ангажираните институции ще бъде осъществено от
експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен
годишен отчет за реализираните инициативи.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при
постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
VI. Информация и публичност на плана
Планът за действие е разработен като отворен документ, който ще се
актуализира и изменя на база периодични анализи. Общинският план ще
бъде достъпен на официалната страница на община Белослав в интернет.
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