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Основната визия е способни, ангажирани и овластени 

млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и 

съзнателно да допринасят за развитието на Община 

Велинград, Република България  в контекста на 

европейското семейство и глобалния свят. 
          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

 

 

 

 

Годишния общински  план за младежта на Община Велинград за 2022 г. е разработен  в 

съответствие на приоритетите и  стратегическите цели, заложени в Националната стратегия за 

младежта 2021-2030г.  и в изпълнение на Закона за младежта. 

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим европейско развитие 

на България. 

Годишният общински план за младежта е документ за планиране и изпълнение на приоритетите 

на общинската и националната политика за младите хора. Той е стратегически документ за 

разработване на конкретни мерки за работа с младите хора.  

Дейностите в Плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст между 15 и 29 

години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната расова, етническа, 

национална, социална и културна принадлежност. 

  Общинският годишен план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани 

на общинско ниво: Общинска администрация – Велинград, Общински съвет – Велинград, културни 

институции, заинтересованите държавни органи, МКБППМН и др.  
         Общинския годишен планът за младежта за 2022г. в Община  Велинград се приема от Общински 

съвет- Велинград. 

Националната стратегия за младежта 2021-2030 г. разглежда младите българи като „Способни, 

ангажирани и овластени млади хора, готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да 

допринасят за развитието на Република България в контекста на европейското семейство и 

глобалния свят.“  

        ВИЗИЯ 
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II.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА 

ВЕЛИНГРАД 
 

 

 

 

 

 

Основно предизвикателство пред младите хора е да останат и да се реализират на територията 

на Община Велинград, съответно в Република България, като възникналата световна Ковид пандемия 

ги изправя както тях, така и всички останали пред много предизвикателства. 

 

      Основна характеристика на младежката общност е нейната динамична промяна. Като 

най-характерна черта сред младите се очертава стремежът към независимост и самореализация - 

подчертан стремеж към самостоятелни решения и индивидуален подход към живота. 

В условията на динамично развиващо се общество, засилващата се миграция на млади хора в 

чужбина, COVID кризата, едно от най-големите предизвикателства е мотивиране на младите да 

останат и да се реализират в България. 

 

III.ПРОФИЛ НА МЛАДИТЕ ХОРА В СТРАНАТА 

 

 

тново на преден план се наблюдава отливът на младежи от общината, главно 

поради липса на работа, добро заплащане, възможности за професионално 

развитие, особено в малките населени места в общината. Пандемията от Ковид 19 

оказа неблагоприятно въздействие върху демографската картина. В диаграмата  по – долу са 

представени  броя на младите хора на територията на Община Велинград за 2019г и 2020г. 

общо за общината и по разбивки мъже/жени.  

 

  

 

 

 

 

  

 

О 

За постигането на тази визия стратегията се фокусира върху следните цели:  

● Цел 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

● Цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не 

работят и не се обучават (NEETs); 

● Цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите 

хора; 

● Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; 

● Цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

● Цел 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; 

● Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 
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Данни от НСИ  

 

 

 

 

За 2019г. и 2020г. съотношението между младежите по пол и възраст е както следва: 

За 2019г 

 
 

Данни - НСИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от 15г. До 19г. 

от 20г. До 24г. 

от 25г. До 29г. 
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За 2020г. 

 
 

 

 

Данни - НСИ 

 

 

В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата се 

емиграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да мотивират младите 

хора да се образоват и реализират в България, да търсят и получават изява, да имат самочувствие.  

Населението на общината се разпределя в 21 населени места.  Има отлив на младежи от 

общината най-вече поради липса на работа,  

особено в селата.   

  

 
 

НАСЕЛЕНИЕ КЪМ 31.12.2020 Г. ПО ОБЛАСТИ, ОБЩИНИ, МЕСТОЖИВЕЕНЕ И ПОЛ 

(Брой) 

Области 

Общини 
Общо В градовете В селата 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Велинград 33 464 16 103 17 361 21 026 9 963 11 063 12 438 6 140 6 298 

 

 

 

 

 

   

 

 

     

 

Голяма част от младите хора емигрират в чужбина, много от тях никога не  

се връщат в България. Това са хора, за обучението на които държавата е  

инвестирала. След емигрирането младежите работят за чужди икономики. 

 

 

 

ЕСТЕСТВЕНО ДВИЖЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРЕЗ 2020 Г.  
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Области 

Общини 

Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко момчета момичета всичко мъже жени всичко мъже жени 

 

Велинг

рад 

365 201 164 586 297 289 -221 -96 -125 

 

 

 

Механично движение през 2020г. 

 
 

Данни-НСИ 
 

 

 

       В Общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички възрастови 

групи на задължително обучение. На територията на Община Велинград функционират общо : 

 

 Четери   Средни училища   

- СУ „Васил Левски“ 

- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

- СУ „Методий Драгинов“ 

- СУ „Христо Смирненски“ 

 

 

 

 Три  Професионални гимназии 

- ПГИТ „Алеко Константинов“ 

- ПГГС „Христо Ботев“ 

- ПГД „Иван Вазов“ 

 

 Шест   Основни училища 

- ОУ „Неофит Рилски“ 

- ОУ „Христо Ботев“ 

- ОУ „Г.Бенковски“ 

- ОУ „Христо Ботев“ /Абланица/ 

- ОУ „Д-р Петър Берон“ 

 

 

 

 Две  Обединени училища 

- ОбУ „Васил Левски“ 
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- ОбУ „Иван Вазов“ 

 

 

Неформално учене 

 

 ЦПЛР-ОДК 

 

 Център за специална образователна подкрепа /ЦСОП/ 

 

Други възможности за обучение на младите хора от общината са спортни клубове, както и 

програми за младежки обучения към Дирекция „Бюро по труда“ (ДБТ) – Велинград.  

 

За съжаление пандемията от COVID -19 доведе до промени и в учебния процес както през 

учебната 2020/2021г., така и през 2021/2022г. В следствие на наложените противоепидемиологични 

мерки се наложи преминаване от редовна форма на обучение в онлайн или т.нар.ОРЕС. 

 

Отпадането от училище е явление дължащо се на комплекс от причини.За 2020г. по данни на НСИ са 

отпаднали: 

 

НАПУСНАЛИ ОСНОВНОТО ОБРАЗОВАНИЕ (I -VII КЛАС) ОТ 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИТЕ И СПЕЦИАЛНИ УЧИЛИЩА ПО СТАТИСТИЧЕСКИ 

ЗОНИ, СТАТИСТИЧЕСКИ РАЙОНИ, ОБЛАСТИ И ОБЩИНИ  

(Брой) 

Велинград 49 

 

 

 

 

 

Делът на NEETs/млади хора, които не учат, не работят и не ес обучават/ остава висок в 

сравнение със средните стойности за държави от ЕС. 

 

 

 

т изключителна важност за задържане на младите хора е създаването и запазването на 

добри условия за реализация на трудовата и социалната сфера. 

Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на 

младите работници и служители. 

 Липсата на добро заплащане и условията на труд демотивират по-голяма част от младите 

работници. 

  

  По данни на Дирекция „Бюро по труда” броят на регистрираните младежи през 2021г.  в Община 

Велинград е 356 лица.  

    По възрастова структура регистрираните младежи  се разпределят както следва: 

 до 24г. вкл. - 128 лица от регистрираните младежи; 

 от 25 до 29г. вкл. - 228 лица от регистрираните младежи  

 

О 
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Причините за младежката безработица могат да се обособят в няколко аспекта: 

 

     Младежката безработица на територията на Общината се обуславя от няколко фактора: 

1. Младежите в трудоспособна възраст напускат Общината, за да търсят реализация в по- 

големите градове и чужбина. 

     2. При включване на пазара на труда повечето млади хора нямат практически и трудов 

опит. 

          3. Условията на труд и липсата на добро заплащане демотивират голяма част от младите хора. 

            

 

 

 

4. Не е наложена все още практиката на работодателите да инвестират в обучението и 

квалификацията на младите работници и служители. 

 5. Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в „сивата  

част" на икономиката. Недостатъчните професионални умения и практика 

в реална среда и невъзможността за професионален избор на учащите от  

най-ранната   възраст  принуждават   част  от  завършилите   училище  да  

започнат "първата възможна работа", най-често в сферата на услугите,  

търговията и обслужването, без изисквания към условията на труд. 

През 2021г. младежите включени по програми и мерк и по схеми на ОП „РЧР“ са 84. 

По степен на образование регистрираните безработни младежи в Дирекция „Бюро по труда“- 

Велинград се разпределят както следва: 

- с висше образование - 13 лица от регистрираните младежи;     

- със средно образование – 125 лица от регистрираните младежи;     

- с основно образование - 76 лица от регистрираните младежи;     

- начално и по - ниско образование - 142 лица от регистрираните младежи;  

 

 

 

 

36% 

64% 

0% 0% 

Младежи регистрирани в Дирекция „Бюро 
по труда“ Велинград 

до 24г. 

от 25 до 29г. 
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Насочването на политиките на развитие на  кариерната ориентация би облекчило включването 

на трудоспособните хора в системата на трудовата заетост.  

 

 

 

 

Тези от тях, които са без опит, квалификация и ниско образование са в неблагоприятно 

положение. 

      През 2022г. ДБТ Велинград ще продължи изпълнението на дейностите в съответствие с 

Националния план за действие по заетостта за 2022г. ще реализира заетост по мерки и програми по 

ЗНЗ, както и активиране на неактивните млади хора. В дейността си по обслужване на търсещи работа 

лица до 29 г. трудовите посредници от ДБТ Велинград ще организират мероприятия за професионално 

ориентиране, Ателиета за търсене на работа, Дни на работодателя, информационни дни за учащи, 

активиране на неактивни лица до 29г., трудова борба.  

 

За развитие на младежкото предприемачество, се открояват  като основни пречки липсата на 

опит, професионални контакти,  умения и стартов капитал. Като цяло младите 

хора се нуждаят от подкрепа, както при започването, така и при развитие на 

собствен бизнес. 

 

 

 

езависимо от бързото развитие на технологиите, достъпът на младите хора до тях 

е все още ограничен.Важна цел на Община Велинград е именно преодоляване на това ограничение, 

като в тази посока общината е една от 3400 общини спечелила проект за WIFE  от Европейски проект 

за изграждане на безплатен интернет достъп до различни ключови обекти в града.  Община Велинград 

работи по изпълнението на проект на Европейската комисия за изграждане и инсталиране на безжична 

интернет мрежа на обществени места.  Високоскоростният интернет  е напълно безплатен, със 

свободен достъп и капацитет за обслужване на над 50 потребителя едновременно без влошаване на 

качеството на услугата. 

4% 

35% 

21% 

40% 

Образование 

Висше 

средно 

основно 

начално и по-ниско 
образование 

 
 
Н 
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      Срокът за изпълнението на проекта е удължен до месец февруари 2021 година. 

 

Важна роля за осигуряване на достъп до широк кръг информационни източници имат и 

действащите на територията на Община Велинград читалища, библиотеки, художествена галерия, 

музей. На територията на общината са регистрирани 6 читалища: 

 

 Народно читалище „Васил Левски“ кв. Каменица 

 Народно читалище „Отец Паисий“ кв. Лъджене 

 Народно читалище „Св. св. Кирил и Методий 1905“ кв. Чепино 

 Народно читалище „Методий Драгинов -1946“ с.Драгиново 

 Народно читалище „Виделина – 1946“ с.Грашево 

 Народно читалище „Пробуда 1951“ с.Пашови 

 Народно читалище „Изгрев 1959“ с.Кръстава 

 Народно читалище „Светлина“ с.Света Петка“ 

Разпределението на читалищата е три на територията на гр.Велинград, а останалите са на 

територията на селата. 

 

 

 

 

 

 

Развита е библиотечната дейност. 

 

 По Национална програма ,,Активиране на неактивни лица“, към Общинска администрация – 

Велинград е назначен младежки медиатор, който има за цел да информира, мотивира и активира 

младежи, които не учат, не работят и не са регистрирани в Дирекция „Бюро по труда". Осъществява 

групови и индивидуални срещи с младежи до 29 г., с цел предоставяне на съвети и насоки за 

безработните, които имат нужда от помощ за търсене и намиране на работа, включване в обучения за 

повишаване на квалификацията, помощ при изготвяне на CV и други. Осъществява връзката между 

младежите и институциите, предоставящи социални, здравни, образователни и други услуги. 

 

 

 

аложените  противоепидемиологични мерки, във връзка с корона вируса  

ограничиха контактите не само на младите хора, но и на всички останали. Като 

цяло се увеличи общуването онлайн.Важно нещо е оползотворяването на свободното време на 

учениците от образователните институции и читалища, особено чрез участие в спортни 

клубове, клубове по интереси, школи и др. 

  

  

оброволчеството е било и винаги ще бъде акт на съпричастност към болката и 

проблемите на обществото. За съжаление, то все още не е достатъчно популярно 

сред младежите и обществото като цяло. В тази връзка Община Велинград не веднъж е организирала 

благотворителни концерти, футболни турнири за болни граждани. 

 За да бъде насърчено доброволчеството в дълготраен план е нужно със съвместни усилия да се 

популяризира. 

Доброволчеството дава възможност да се подаде ръка на хора нуждаещи се от помощ и не само. 

То дава възможност да се изгради чувство на отговорност, хуманност, съпричастност, човечност и 

състрадателност у младежите. 

 

  Представители от      „Офроуд клуб 4х4 Велинград“ на възраст от 22 до 52 години неведнъж 

през изминалата 2021г. се включиха в потушаването на горски пожари, пожара в с.Кръстава. 

Членовете на клуба с доброволен труд и лични средства отводниха парк "Вельова баня" за часове. 

Н 

Д 
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Почистиха и отпушиха шахтите, възстановиха 6 диги, получени от наносите от придошлата река 

Луковица. 

 

      
дравната профилактика в детските и учебни заведения на територията на Община 

Велинград се осъществява от здравни кабинети: 

- СУ „Васил Левски“ 

- СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

- СУ „Методий Драгинов“ 

- ПГИТ „Алеко Константинов“ 

- ПГГС „Христо Ботев“ 

- ПГД „Иван Вазов“ 

 

- ОУ „Неофит Рилски“ 

- ОУ „Христо Ботев“ 

- ОУ „Г.Бенковски“ 

 

- ДГ „Фантазия“ 

- ДГ „Радост“  

- ДГ„Слънчице“  

- ДГ „Еделвайс“ 

- ДГ „Детски рай“ 

- ДГ „Пролет“ с.Драгиново 

- ДГ „Юри Гагарин“ с.СВ.Петка 

- ДГ „Кокиче“ с.Грашево 

 

Пандемията от COVID – 19 и наложените противоепидемични мерки наложи да се затворят 

фитнес зали,  спортните  клубове спряха дейност, танцови състави и др. Това оказа неблагоприятно 

въздействие върху физическото състояние на голяма част от хората и най-вече на младите хора. 

Въпреки това през 2021г. се проведоха редица спортни мероприятия за младежи, като ск т турнир 

за деца с увреждания, V Държавен турнир по спортни танци за купа „Велинград dance e spa“ 

     В Община Велинград се полагат усилия за подобряване обучението на младежите. Отделя се 

внимание за насърчаването на здравословния начин на живот и на превантивните мерки, по-специално 

по отношение на злоупотреба с алкохол, използването на наркотици, тютюнопушенето, насилието и 

пр.  

 

Младите хора могат да спортуват активно в някой от съществуващите спортни клубове на 

територията на Община Велинград, като: 

  

 

№ 

 

ВИД СПОРТ 

                  

НАИМЕНОВАНИЕ 

 

 

1. Футболeн клуб ФК „Чепинец“ Велинград 

2.  Ски клуб  

 

СК „Атлас“ 

3. Плувен клуб 

 

 

Плувен клуб 

 

Плувен клуб 

 

ПК „Белмекен“ 

4.  

ПК „Чепинец“ 

5.   

ПК „Делфин“ 

6. Волейболен клуб  

  З 
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ВК „Велинград волей 

   

7. Клуб по бойни изкуства  

СК „ Бойни изкуства“ Велинград 

8. Клуб по спортни танци 

 

 

Клуб по спортни танци 

„Импулс“ 

 

9.  

„Импулс – Велинград 2002“  

10.  

Офроуд клуб 

 

„Офроуд клуб 4х4 Велинград“ 

 

 

Наред с това в спортния календар на Община Велинград са заложени и събития свързани с 

младижите. 

 

 

бщина Велинград  работи по програма „Ин витро“ за подпомагане на двойки с 

репродуктивни проблеми на територията на общината с методите на асистираната 

репродукция. Наред с това съществува и фонд за подпомагане на лечението на онкологично болни 

деца, както и фонд за подпомагане на лечението на болни граждани. 

 

 

 

а лице са  ограничени възможности за заетост на младежи с увреждания. По този начин 

същите се обезкуражават и социализацията им става все по-трудна.По проект „Патронажна грижа + в  

Община Велинград“ са включени двама младежи с увреждания, които работят по проекта. 

На територията на Община Велинград функционират следните социални услуги насочени  към 

деца и младежи: 

 

 ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ 

    Дневен център за деца и младежи с увреждания е комплекст от социални услуги за цялостно 

обгрижване на децата и младежите през деня, свързани с задоволяване на ежедневните им здравни, 

обучителни и рехабилитационни потребности, организация на свободното време и личните контакти. 

Осигурява професионарна подкрепа и помощ в следните направления: психологична интервенция; 

обучително- възпитателна дейност; двигателна рехабилитация; логопедична терапия; здравни грижи; 

организация на свободното време и социалните контакти. За всеки младеж се изготвя Индивидуален 

план на потребностите от подкрепа, който е съобразен с индивидуалните потребности и 

психофизиологичните му дадености и особености. 

   Дейностите в които участват младежите са: 

 Обучение според възможностите  за придобиване на знания и умения  и трудови навици в 

различните сфери; 

 Рехабилитация, кинезитерапия и ерготерапия; 

 Музикотерапия; 

 Аромотерапия; 

 Индивидуални и групови дейности; 

 Работа с рехабилитатор, логопед и психолог; 

 Работа в различни ателиета;  

 Работа със семейството; 

 

 

 

 Трудотерапия – занимателна, функционална, теренно лечение; 

 Социализация и спортно - оздравителна дейност. 

О 

Н 
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 Младежите участват във всички мероприятия, организирани от ДЦ – тържества, отбелязване 

на рождени дни, спортни игри и кулинарни състезания, екскурзии, излети до различни 

местности, закалителни процедури и всички други мероприятия заложени в Годишния план 

за съответната година.  
 

В  ДЦДМУ  към момента има 9 младежи.  С тях се работи за : 

1. Задоволяване на ежедневни, здравни и рехабилитационни потребности, профилактика и 

медицинско обслужване, 

2.  Осигуряване на достъп до информация и съдействие при необходимост. 

3. Обгрижване, помощ и съдействие за поддържане на лична хигиена и хигиена на околната среда. 

4. Трудотерапевтични дейности за придобиване на различни  трудовио –битови умения, 

съобразени с индивидуалните им възможности. 

5. Спортни дейности 

6. Социализация 

7. Психологически занятия 

8. Организиране на свободното време и лични контакти. 

9. Транспортни услуги 

10. Участие в различни клубове  

11. Участие в организирани културни мероприятия, посещение на природни обекти, излети, 

разходки, тържества и др.  в изпълнение на годишния план за дейността на ДЦДМУ. 

 

      Основните цели при работата с младежите са: 

Развиване на потенциала и заложбите  на младежите 

Формиране на трудови навици и развиване на умения  за постигане на самостоятелност  и улесняване 

на участието в обществения живот 

Формиране и развиване на основните личностни и социални умения; 

Формиране на умения за самостоятелен живот; 

Създаване на подходящи условия  за включване и приобщаване в общността. Преодоляване на 

социалната изолация. 

Подготовка за самостоятелен и пълноценен живот. 

 

И през 2022г. ще продължи изпълнение на посочените по-горе дейности. 

 

 ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА   
    Център за обществена подкрепа е комплекс от социални услуги предназначени за деца и семейства с 

цел предотвратяване на изоставянето на децата и настаняването им в специализирани институции, 

превенция на насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, 

обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, 

консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и 

осиновители, консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми и прояви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

През 2021г.  ЦОП    реализира  информационни срещи, по актуални  и значими за младите хора теми: 

  „Безопасно сърфиране в интернет”, с цел формиране на дигитална култура. 

 „Заедно срещу насилието” , с цел разпознаване на насилието в различните му форми, начини за 

предпазване, към кого да се обърнем за помощ и др. 

       Реализирана бе групова програма за деца  и младежи в „Конфликт със закона” .               

Програмата е насочена към млади хора, които имат ресурс да променят поведението си в желаната 

посока, да формират приемлив поведенчески модел, да развият своята самооценка и да формират 

положителен „Аз” – образ. 
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      В процеса на подпомагане на децата и младежите с отклоняващо се поведение,  

е необходимо да се разбере какво ги тревожи, какви са мечтите им. Именно, чрез игрови ситуации, 

дискусии и споделяне в група се създаде  т. нар. „защитено пространство за споделяне”, което помага 

на младия човек да развие умения за общуване, за самоконтрол, за формиране на социална и 

емоционална компетентност. 

     В разработването на занятията бяха използвани иновативни техники- мозъчна атака, ролеви игри, 

работа в група, работа по казуси и др., чрез които младите хора бяха активни участници в процеса. 

Отворено бе пространство за споделяне, за изразяване на мнения.          

       Психолозите в ЦОП осъществяваха психологическа подкрепа на деца/младежи, жертва на 

насилие, с цел преработване на травмата от преживяното.  

      Оказана бе подкрепа на деца/младежи в семейства, при които съществува риск, или е налице 

синдром на родителско отчуждение.  

     Подкрепен бе и процеса на реинтеграция на деца/младежи в биологичните семейства. 

 

      През 2022г. предстои да бъдат реализирани дискусии по темите: 

Равнопоставени в любовта”- придобиване на умения за създаване на равнопоставени и здравословни 

връзки между момичета  и момчета и подобряване на общуването между тях. 

„Успешни на пазара на труда”- предназначена е за млади хора, на които им предстои да търсят 

работа. 

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С 

УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2 

         Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания  е социална услуга за  

резидентна грижа, която предоставя жизнена среда за пълноценното израстване и развитие на децата и 

младежите, лишени от родителска грижа, за които към момента на настаняване в него са изчерпани 

възможностите за връщане в биологичното семейство, настаняване при близки и роднини, 

осиновяване или приемно семейство.  

         Младежите, които представляват по-голяма част от настанените потребители работата с тях е 

специфична и изисква по - голямо внимание, търпение и подход. Отговорността е голяма и те 

получават индивидуална грижа и подкрепа, както  и задължителен минимум услуги и дейности за 

качествена грижа в среда близка до семейната. По-голяма част от тях ползват  социална услуга в 

ДЦДМУ“Надежда.  

        

 

 

 

 

 Организацията на свободното време  е съобразена с индивидуалното и здравословно състояние на 

всеки един потребител. Изразява се в следните дейности: 

 трудотерапия- рисуване, моделиране, изготвяне на табла с рисунки и снимки из живота в центъра. 

Занимания по готварство и кулинарство. 

 разходки из града, закаляване, чрез игри на открито около двата центъра 

 придобиване и усъвършенстване на умения и навици за добра хигиена и хранене, според 

индивидуалните потребности на потребителите. 

 социализация на потребителите: Провеждане и участие на потребителите  в различни мероприятия, 

походи, екскурзии, летни лагери и други в околностите на града. 

          Организиране на мероприятия извън центъра през лятото - посещение на  плажове и околности 

около града.  

     Под ръководството  на социалния работник и  трудотерапевт се организират мероприятия  свързани 

с изграждането на умения и навици за общуване, както и взаимодействие на потребителите с 

представители на  други институции и свързаните с тях обществени мероприятия. Празнуване на 

рожденни и именни дни. 

        Тази година  от 01.04.21г до 01.04.22г. след проведен конкурс двама младежи от  двата центъра, 

работят като дезинфектатори по проект „Патронажна грижа“ към Община Велинград. 
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        Ежеседмично при изготвен план от трудотерапевта се провеждат   разговори и беседи на различни 

теми-групово и поотделно с всеки младеж. Темите засягат   здравословния начин на живот, закаляване  

на организма чрез спорт и туризъм.  

 

 

 

Заложени дейности за 2022г. 

 

- Ще продължат заниманията за  създаване на умения за самостоятелно справяне с ежедневни 

дейности. 

- Търсене на подходяща работа , чрез проекти от Общината и Бюрото по труда за част от 

настанените младежи. 

- Включване в различни мероприятия извън центъра. 

- Летен отдих на планина , море през лятото и ваканциите  . 

- Заложени са дейности  свързани с изграждането на умения и навици за общуване и създаване 

на приятелства с младежи на тяхната възраст. 

- Заложени  са дейности свързани със закаляване на организма , спорт и туризъм. 

- Оказване на помощ на младежите в учебна възраст за по лесно усвояване на учебния материал. 

- Включване на младежите в различни ателиета-спорт , готварство, песни и танци  

- Грижа за цветята в двора и стайни цветя. 

- Провеждане на разговори и беседи на различни теми – групово и по отделно с всеки един 

потребител. 

 

 

 ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1 И 2  

 През 2021г. в центъра се реализираха поредица от информационни срещи, по актуални и значими за 

младежите теми съвместно с ЦОП Велинград. 

 

 

 

 

 

 „Купон без риск“ – с цел превенция на рисково поведение, формиране на отговорно поведение и полова 

култура. 

 „ Безопасно сърфиране в интернет“ – с цел формиране на дигитална култура 

 „Заедно срещу насилието“ – с цел разпознаване на насилието в различните му форми, начини за 

предпазване, към кого да се обърнем за помощ и др. 

В центъра се провеждат целогодишно ателиета на различни теми, но насочени към социализация на 

младежите и подготовката им за самостоятелен живот. 

 „Готварство“ , „Стил и красота“ , „Зимна програма“, „Български традиции и обичаи“ , „Арт ателие“, 

„Религия“, „Социални умения“ и др. 

В центъра се работи в насока стимулиране за завършване на средно образование и продължаване във 

Висше учебно заведение според възможностите на младежите. 

Подготовка за самостоятелен живот след напускане на центъра - изготвят се планове за 

самостоятелен живот. 

„ Успешни на пазара на труда“ – предназначена е за млади хора, на които им предстои да търсят 

работа след напускане на институцията. 

 Главните насоки са към подобряване качеството на живот на младите хора. Основните цели на 

ЦНСТДБУ 1 и 2 са свързани с: 

-  насърчаване на  активността и кариерното развитие на младите хора 

-  подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

- насърчаване на здравословния начин на живот 

- превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение;повишаване на 

гражданската активност 

През 2022г. екипът на ЦНСТДБУ 1 и 2 ще продължи да работи в насока стимулиране за 

завършване на образованието, съдействие за намиране на работа, подготовка за самостоятелен живот. 
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Към този момент в  Община Велинград няма специализирани институции насочени 

към младежите. 

 

 

 

а територията на Община Велинград рисковото и девиантно поведение на младото 

поколение се контролира от Инспектор детска педагогическа стая при РУП гр. 

Велинград, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни . 

Взаимодействието между отделните институции и специалистите, които работят в тях е насочено 

към осъществяване на: корекционно - възпитателна работа и професионална подкрепа на агресивни 

деца, деца в риск и други насочени от отдел „Закрила на детето” –към Дирекция „Социално 

подпомагане“ Велинград. Тенденция през последните години за страната е за увеличаване броя на 

младежи с рисково поведение и отклонение от моралните и правните норми. Зачестяват случаите на 

противообществени и противоправни прояви сред младите хора от по- ниските възрастови групи. 

С оглед сигурността на децата на територията на Община Велинград се предприемат и реализират 

редица мероприятия свързани с тютюнопушенето, наркотичните вещества и техните аналози сред 

младите хора . Тези мероприятия се реализират от МКБППМН. 

              

 

 

 

 

Тъй като младежта най-добре осъзнава проблемите и е посилно привързана към дългосрочното 

устойчиво развитие, опазването на околната среда е една област, на  

която тя трябва да поеме лидерството. 

 

Световен доклад за младежта 2003 

 

В раздел 1 бяха описани измеренията „относно, чрез  и за“ на образованието в областта на 

човешките права и беше посочено, че знанията, уменията и отношенията, свързани  с  човешките 

права, могат да се придобият само чрез опита. „Започнете от мястото, където са младите хора“, е 

мантрата на младежкия  работник, а какво по-добро място за начало от обучение с участие в дейности 

за опазване на околната среда? Например, отправната точка може да е загрижеността, която дадена 

местна група младежи проявява относно изграждането на локален път или сграда, която може да им 

попречи на игрището или, че те биха желали да разберат как могат да намалят своя обем изхвърлян 

въглерод (т.нар. „въглероден отпечатък”), или да направят своите домове, училища, колежи или 

младежки клубове по-екологични. На регионално и национално ниво те могат да предизвикат 

обществена дискусия или политически дебат чрез, например, писма, представяне на игри и 

демонстрации. 

Защитата на околната среда и информираността по този проблем е важен въпрос за множество 

младежки организации и движения в България и Европа, които базират своята работа на околната 

среда или защитата на човешките права, отразявайки също съзнанието, че екологичното образование и 

дейности не познават граници. В програмата на европейските младежки центрове, свързаните 

упражненията покриват материи, които се простират доста далеч – все още много тясно свързани 

помежду си – до защитата на храните, екологичното справедливост, устойчивото развитие и 

климатичните промени. 

Също така съществуват възможности на международно ниво. UNFCCC призна важността на обучение 

с участие на младежите и ги включи в контингента на привържениците си. Този разширен статут 

позволява на младите хора да участват в събранията и да искат да се изказват. 16-та такава среща, 

проведена в Канкун, Мексико, беше посетена от около 500 младежки делегати, млади активисти и 

представители на младежки организации от целия свят. 

    
Н 
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Грижа за бъдещето? Грижа за гората! 
 

      Взаимовръзката между младежта и промените в климата е много добре разработена в Световния 

доклад за младежта от 2010 г. на ООН. 

Важно е предприемане на действия от млади хора на територията на Община Велинград като 

например засаждане на дървета, почистване на различни места, беседи за опазване на околната среда, 

акции свързани с опазването на природата и пр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV.ВИЗИЯ И СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА 

ЗА МЛАДЕЖТА 

 

 

 

 

Способни, ангажирани и овластени млади хора,  

готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието на 

Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят. 

 

 

 

1.ОСЪЩЕСТВЯВАНЕТО НА ВИЗИЯТА ЩЕ ДОВЕДЕ ДО СЛЕДНИТЕ РЕЗУЛТАТИ: 

 

Младите хора през 2030 г. имат европейско самочувствие, добри професионални, социални и 

граждански умения, отстояват демократичните ценности и правата на човека, участват активно в 

обществените процеси и са способни да вземат важни решения за себе си, общността и държавата. 

Младежките организации през 2030 г. притежават необходимия капацитет и устойчивост за 

пълноценно участие в планирането, изпълнението и мониторинга на политики за младежта и са 

разпознати като пълноправен партньор на институциите при провеждане на държавната политика за 

младежта. 

Младежката политика през 2030 г. адресира актуалните проблеми на младите хора с 

целенасочени и последователни действия и създава възможности за развитие на пълния потенциал на 

младите хора.  
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2.ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА МЛАДЕЖТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.СТРАТЕГИЧЕСКИ ЦЕЛИ  

● Цел 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

● Цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят и не се 

обучават (NEETs); 

● Цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора; 

● Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; 

● Цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

● Цел 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; 

● Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 

 

 

 

 

 

V.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА 

ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА 

 

 

1. описание на дейности, които допринасят за постигане на целите на Националната стратегия за 

младежта; 

2. организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

3. действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за младежта; 

4. реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

 

 

 

VI. ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА ЗА  2022г. 
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ЦЕЛ 1: НАСЪРЧАВАНЕ НА НЕФОРМАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ 

 
Оперативна цел 1.1: Повишаване на достъпа до неформално обучение за развитие на ключови 

компетентности 

Мерки / Дейности Очаквани 

резултати  

Индикатори Източници на 

информация 

 Повишен дял 

млади хора, 

включени във 

форми на 

неформално 

обучение 

Бр.млади хора, включени 

и участвали в неформално 

обучение; 

бр млади хора от малките 

населени места (малки 

градове и села), включени 

и участвали в неформално 

обучение; 

 

Община Велинград 

ЦПЛР-ОДК, 

Младежки медиатор, 

ДБТ, училища, ПГ и 

др. 

Насърчаване на участието на 

младите хора в неформално 

обучение и информално учене  

 

 

 

ЦЕЛ 2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗАЕТОСТТА И ПОДКРЕПАТА ЗА МЛАДИ ХОРА, КОИТО НЕ 

УЧАТ, НЕ РАБОТЯТ И НЕ СЕ ОБУЧАВАТ (NEETS) 

 
Оперативна цел 2.2: Насърчаване на включването в образование и заетост на млади 

хора, които не учат, не работят и не се обучават (NEETs) 

Мерки / Дейности Очаквани 
резултати  

Индикатори Източници на 
информация 

Насърчаване достигането и 
активирането на младежите от 
групата NEETs, вкл. чрез 
засилване на партньорствата на 
младежките организации с местни 
институции. 
Разработване и прилагане на 
услуги за социално включване на 
младежи от групата NEETs 

Понижен дял 
младежи, 
попадащи в 
групата NEETs  
 

Бр. на младежите (15 
– 29 навършени 
години), които са 
незаети и 
неучастващи в 
образование и 
обучение 
 
 

ДБТ и др. 

 

 

 

ЦЕЛ 3: НАСЪРЧАВАНЕ НА АНГАЖИРАНОСТТА, УЧАСТИЕТО И ОВЛАСТЯВАНЕТО НА 

МЛАДИТЕ ХОРА 
Оперативна цел 3.1: Повишаване на нивото на гражданска ангажираност на младите хора 

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Подкрепа и насърчаване 
на доброволчеството, 
както и регулиране на 
доброволческите 
дейности 

Повишена 
информираност 
относно ползите от 
доброволчество; 
 
Повишено участието 
на млади хора в 
доброволчески 
инициативи и проекти 
 

Бр. млади хора, 
участващи в 
доброволчески 
инициативи и проекти;  
 
Бр. на млади хора, 
информирани относно 
ползите за 
доброволчество 

Община 
Велинград, БЧК 
Велинград, 
Училища и др. 

Ангажиране на 
неорганизирани 

Повишена 
информираност на 

Бр. на младите хора, 
членуващи в младежки 

Община 
Велинград, БЧК 
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младежи в различни 
форми на гражданско 
участие, 
доброволчество и 
младежки дейности  

младите хора относно 
възможности за 
организирани форми и 
прекарване на 
свободното време; 
 
Повишен брой млади 
хора, които членуват в 
младежка организация 
или са част от 
младежки неформални 
групи 
 

организации 
 
Бр. на млади хора, част 
от неформални групи 

Велинград, 
Училища и др. 

Насърчаване на обмена 
на информация и 
сътрудничество между 
младежките 
организации, клубове и 
младите хора 
 
 
 
 

Увеличен брой на 
организациите, 
работещи с млади 
хора 

Брой организации, 
които работят с млади 
хора; 
 
Брой младежки 
организации 

Община 
Велинград, БЧК 
Велинград, 
Училища и др. 

Оперативна цел 3.2: Повишаване на нивото на овластяване и качествено участие на младите 
хора в процесите на вземане на решения на местно, национално и европейско ниво 

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Насърчаване на 
партньорството за 
качествено младежко 
участие и овластяване в 
процесите на вземане 
на решения на местно 
ниво  

Ефективно 
функциониращи 
консултативни 
младежки съвети във 
всички общини в 
страната; 
 
Качествено участие на 
младите хора в 
процесите за вземане 
на решения на местно 
ниво 

 
 
Брой млади хора 
членуващи в КМС; 
 
Ниво на 
удовлетвореност на 
младите хора от 
функционирането на 
КМС и от участието им 
в процесите на вземане 
на решения  

 
 
Отчети по 
изпълнение на 
общински план за 
младежта и др. 
 
 

 

 

ЦЕЛ 5: СВЪРЗАНОСТ, ТОЛЕРАНТНОСТ И ЕВРОПЕЙСКА ПРИНАДЛЕЖНОСТ 

 
Оперативна цел 5.1: Насърчаване на социалното включване на младите хора от уязвими 

групи 

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Повишаване на 
информираността на 
младите хора във връзка с 
проблемите на младежите 
от уязвими групи 

Повишено ниво на 
информираност на 
младите хора относно 
проблемите на 
младежите от 
уязвимите групи / 
младите хора в 
неравностойно 
положение  
 

Брой на младежките, 
обхванати в 
информационни 
дейности  

Община 
Велинград,учили
ща и др. 

Оперативна цел 5.2: Насърчаване на толерантност и ненасилие, превенция на агресия сред 
младите хора, включително и в онлайн пространствата 

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Подкрепа на 
информационни кампании и 
младежки обучения, 
свързани с изграждането на 

Повишена толерантност 
на младите хора;  
 
Повишени 

Брой младежи, 
обхванати в дейности, 
насърчаващи 
толерантността и 

Община 
Велинград, 
МКБППМН, 
училища и др. 
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толерантно поведение и 
противодействие на 
агресивното поведение и 
езика на омразата;  
 
Подкрепа на 
информационни кампании и 
младежки обучения, 
свързани с демокрация, 
права на човека и 
върховенство на закона  

компетентности по 
отношение на 
демокрацията, правата 
на човека и 
върховенството на 
закона  

противодействие на 
език на омразата; 
 
Брой дейности, 
насърчаващи 
толерантността и 
противодействие на 
език на омразата; 
 
Брой млади хора, 
отстояващи 
демокрацията, 
върховенството на 
закона и правата на 
човека  

 

 

 

 

ЦЕЛ 6: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН И ПРИРОДОЩАДЯЩ НАЧИН НА ЖИВОТ 
Оперативна цел 6.1: Създаване на условия и насърчаване на младите хора към 

здравословен начин на живот, здравословно хранене, физическа активност и спорт  

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Създаване на условия и 
насърчаване на 
физическата активност и 
спорта  

Повишено ниво на 
физическата активност 
сред младите хора. 

Дял на младежите, 
практикуващи 
физическа активност 
повече от 30 минути 
средно дневно; 
  
Намаляване дела на 
младите хора, които не 
практикуват физическа 
активност 

Община 
Велинград, 
спортни клубове 
и др. 

Повишаване на 
осведомеността по 
темите за здравословен 
начин на живот и 
здравословно хранене 

Понижена употреба на 
тютюневи изделия, 
алкохол и психоактивни 
вещества сред младите 
хора 

Брой на младите хора, 
употребяващи 
тютюневи изделия и 
алкохол; 
 
Дял на младежите, 
обхванати от дейности 
за превенция на 
зависимостите по 
НПИМД. 

Община 
Велинград, 
МКБППМН,учил
ища и др. 

Повишена осведоменост 
за здравословен начин на 
живот и здравословно 
хранене 

Брой  на младежите, 
обхванати в дейности, 
насочени към 
повишаване на 
осведомеността за 
здравословен начин на 
живот и здравословно 
хранене 
 

Община 
Велинград,учили
ща и др. 

 

 

Оперативна цел 6.4: Постигане на осъзната промяна в мисленето и поведението на младите 
хора по отношение на опазване на околната среда  

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Разширяване на 
познанията на младите 
хора в областта на 
опазването на околната 

Повишени познания на 
младите хора в областта 
на опазването на околната 
среда; 

Брой  млади хора с 
повишено ниво на 
познания в областта на 
опазването на 

Община 
Велинград, 
училища, 
Младежки 
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среда, включително 
индивидуалния им 
принос; 
 
 
 
Стимулиране и подкрепа 
на младежки 
доброволчески 
инициативи в областта на 
опазването на околната 
среда и формиране на 
устойчива екологична 
култура и поведение 

 
Млади хора, ангажирани с 
опазването на околната 
среда  

околната среда медиатор и др. 

Брой  на младежите, 
взели участие в 
инициативи, насочени 
към опазването на 
околната среда 

Община 
Велинград, 
училища, 
Младежки 
медиатор и др. 

Увеличен брой на 
младежките инициативи в 
областта на опазването на 
околната среда и 
формиране на устойчива 
екологична култура и 
поведение сред младите 
хора за изграждане на 
екологично отговорни 
поколения  

Брой младежки 
инициативи в областта 
на опазването на 
околната среда;  
 
Брой  на младежите, 
взели участие в 
доброволчески 
инициативи в областта 
на опазването на 
околната среда 

Община 
Велинград, 
училища, 
Младежки 
медиатор и др. 

 

 

ЦЕЛ 7: НАСЪРЧАВАНЕ НА КУЛТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО СРЕД МЛАДИТЕ 
Оперативна цел 7.1: Повишаване на достъпа до култура и нивото на културно участие на 

младите хора  

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Насърчаване на мобилността 
на младежките творчески 
трупи и подкрепа за мобилни 
форми на изкуство и култура  

Повишен интерес на 
младите хора към 
културни събития и 
развитие на 
творческия им 
потенциал;  
 
 

Брой на млади хора, 
участващи в 
организирани 
творчески дейности; 
 
 

Община 
Велинград 

ЦПЛР-
ОДК,училища и др. 

 

Оперативна цел 7.2: Насърчаване на лични творчески умения  

Мерки / Дейности Очаквани резултати  Индикатори Източници на 
информация 

Подкрепа на дейности и 
инициативи за повишаване на 
личните творчески умения на 
младите хора 

Увеличен дял млади 
хора, участващи в 
творчески дейности  

Брой на млади хора, 
практикуващи 
творческо хоби в 
свободното време  

Община 
Велинград 
ЦПЛР-ОДК идр. 

 

 

 

 

 VI.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

          Основните принципи за постигане на целите са посочени в Национална стратегия за младежта 

2020-2030 г, които ще се използват в реализирането на дейностите в настоящия план: 

1. Реализирането на  дейностите изискват съвместни усилия на всички отговорни субекти; 

2. Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на обществената активност с общинската 

и държавната политика за младежта; 

3. При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи, норми и стандарти; 

4. 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. 

VII. МЕХАНИЗЪМ ЗА НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ  

        Общинският план за младежта – 2022 година е разработен въз основа на планираните инициативи 

от Община Велинград. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и 



 24 

координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на Общинска 

администрация. 

Възможността за измерване на приноса на гражданския сектор в изпълнението на заложените 

стратегически и оперативни цели, мерки и дейности също се се отчита. 

  

VIII. ИНДИКАТОРИ 

Мониторингът на състоянието на младите хора в страната ще се осъществява чрез проследяване 

на индикаторите, заложени вОбщинския план за младежта за 2022г..  

По отношение на необходимата информация основен източник следва да са данните, налични от 

Национален статистически институт и Евростат, Община Велинград, предоставяни от ЦПЛР-ОДК и 

др. отговорни институции. 

 

      IX. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

Планът е отворен документ и подлежи на промени през годината при постъпване на предложения и 

идеи за младежки мероприятия и дейности. 

 

 Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на Община 

Велинград. 

 

 

Приложение: 

1.Дейности за 2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


