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     Общинският годишен план за младежта  е разработен в изпълнение на чл. 15 от Закона за младежта и Националната стратегия за 

младежта 2010-2020 година.  

      Настоящият план за 2021г.определя целите и приоритетите на общинската политика за младите хора, като в процеса на изпълнение 

той може да бъде актуализиран в зависимост от постигнатите резултати и евентуални промени, които биха могли да настъпят. Той цели 

създаването на възможности за пълноценно развитие на младите хора, изграждане на активна гражданска позиция у тях и включването 

им в процеса на вземане на решения. 

 

I. ЦЕЛ НА ПЛАНА 

 Планът има за цел да подпомага младите хора като активна част от местната общност за тяхното развитие и съхранение, като 

личности и граждани.   

 

II. ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 

 Плануваните дейности за 2021 година за община Ситово са насочени към младите хора на възраст от 15 до 29 години, без оглед 

на тяхната расова, етническа, национална, социална или културна принадлежност. 

 

III. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА 

 Демографска характеристика 

 Община Ситово се състои от 12 населени места. Населението на община Ситово към 15.12.2020г. с постоянен адрес е 6315 

души, а с настоящ адрес е 5440 души. Броят на младите хора в община Ситово от 15 до 29 годишна възраст е представен в таблицата. 

 

 

 

Възраст/год. Общо Мъже Жени 

15-29 

 

972 505 467 

15-19 303 165 138 

20-24 325 169 156 

25-29 344 171 173 
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Образование, професионално ориентиране и реализация 

 На територията на община Ситово има 4 общински  училища, като от тях 3 са основни училища и една професионална гимназия. 

Специалностите в професионалната гимназия са: земеделец, растителна защита, пчеларство и бубарство, производство и преработка на 

мляко и млечни продукти, механизация на селското стопанство и трайни насаждения. 

Ниво на информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на живот  

  В здравните кабинети в детските градини и училищата медицинските специалисти работят съвместно с РЗИ за 

информираността на младите хора по въпроси за здравето и профилактика на болестите и оказват първа долекарска помощ на децата и 

учениците. На територията на община Ситово действат три лекарски практики.  В училищата се изнасят лекции относно здравословния 

начин на живот и хранене.  В превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохолни и наркотични вещества се провеждат 

информационни  кампании в училищата. 

Млади хора практикуващи спорт  

  На територията на община Ситово има три аматьорски футболни клуба, които се подпомагат със средства от общинския 

бюджет. 

Достъп до информация и услуги  

  Община Ситово предоставя на своите младежи достъп до информация,чрез сайта на Община Ситово, чрез читалищата, които са 

11 на територията на общината. 

Ролята на младите в превенцията на престъпността  
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В община Ситово действа Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица. За 

2020г. има образувани две възпитателни дела. МКБППМН работи активно с училищните комисии за първична превенция 

       IV.ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ НА ДЕЙСТВИЕ И ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА 

МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

   

        Приоритет 1:   Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора. 
        Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична, тъй като в повечето случаи те нямат трудов опит по придобитата специалност. 

Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа независимост 

и да се развият, e намирането на подходящо работно място. Обществото следва да предлага възможности за реализация на пазара на труда на 

младите хора, за предотвратяване на продължителната безработица.  

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; 

- ниско равнище на професионална квалификация, дължащо се на слаба практическа подготовка и недостатъчна 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. 

Доброто образование е важно условие за личната реализация на младите хора, за пълноценното им участие в обществения живот, както и за 

повишаване благосъстоянието на цялото общество. Пред образователната система в България стоят два големи проблема. Първият проблем е 

свързан с ранното отпадане от образователната система на ученици и незавършено основно образование, а вторият - с невъзможността за 

реализиране на пазара на труда.  

Ранното отпадане на учениците от образователната система, липсата на завършено основно или висше образование са основни фактори, в 

резултат на които се стига до младежко социално изключване. Проблемите в образователната система оказват пряко влияние върху избора на 

младежите за бъдещето им кариерно развитие  и професионалната реализация в живота.  

По отношение на образователна политика, местното управление се стреми да осигурява качествено образование на младите хора като: 

- подпомага и оказва помощ при разработване и реализиране на проекти в общинските учебни и детски заведения; 

- поддържа и обновява сградния фонд на учебните и детските заведения, детски и спортни площадки, зони за отдих, посещавани от 

младежите; 

- осигурява максимални условия за равен достъп на младите хора за образование; 

- предприема мерки и провежда действия  по превенция и ограничаване на отпадането от училище; 

- осигурява допълнителна педагогическа работа с деца през ваканциите, като се използва ресурса на социалните програми. 
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             Към края на 2020 г. регистрираните  безработните лица в Община Ситово са 366, безработните лица до 29 г.  са 24,  безработните лица над 

50 г. – 169, безработни лица без квалификация - 220, безработни с основно и по-ниско образование – 215, продължително безработни – над 1 г. – 

157. Назначени лица до 29 по ОПРЧР- 33, по Национална програма – 1лице и на първичен пазар – 21.  

        

 

             Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 
             Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора. 

Ползването на компютър и интернет са ключови характеристики на днешното младо поколение. Нарастването на дела младежи, които могат да 

работят с компютър, е  значителен. Достъпът до Интернет е в пряка зависимост от населеното място, в което живеят младежите. Чрез читалищата и 

в населени места в община Ситово в рамките на проект „Глоб@лни библиотеки” се предоставя  безплатен достъп до интернет. 

Перспективите за развитие пред децата и младите хора зависят изключително много от тяхната социално-икономическа среда. Редица други 

фактори допринасят за подобряване достъпа до информация и качествени услуги. Доставчик на такива  консултации и специализирани услуги са 

Дирекция „Бюро по труда”- Ситово  в община Ситово. 

В Община Ситово функционират 11 читалища. В тях съществуват любителски колективи и клубове, в които младите хора успешно пресъздават 

народните традиции и се превръщат в носители на нематериалното културно наследство. Достъпността до услуги в подкрепа на развитието на 

младите хора е на добро ниво. 

     

              Приоритет 3:  Насърчаване на здравословен начин на живот. 
        В община Ситово здравното и медицинско обслужване на населението се осигурява от 3 общопрактикуващи лекари и 2 лекари по дентална 

медицина. Като цяло здравословното състояние на младежите в общината  е добро. Някои аспекти предизвикват особена загриженост, а именно 

въпросите на храненето, физическата активност, сексуалното и психичното здраве. През последните години се наблюдава повишаване на процента 

на младите хора, които са с наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен живот през следващите години. 

На територията на общината, в отделните населени места има стадиони, спортни площадки като достъпа до тях е безплатен.  

             Приоритет 4: Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение. 
              Общинската политика има за цел насърчаване на сътрудничеството на младежи от рискови групи със социалните работници, развитие на 

социални услуги /включително от типа – подкрепа, придружаване и асистиране/, осигуряване условия за социална адаптация и повишаване на 

качеството на социалните услуги за младежи в неравностойно положение. 

 

             Приоритет 5: Повишаване на гражданската активност на младите хора. 
               Все още младите хора предпочитат неформалната среда за общуване – събирания с приятели, спортни мероприятия, клубове и школи по 

интереси, интернет форуми и чатове. От друга страна са активни по теми, значими предимно за младите като екология и човешки права, които 

засягат чувството им за справедливост. Гражданска активност на младите в община Ситово има, но е единична и най-силно изразена в интернет 

пространството. 
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             Приоритет 6: Младите хора в селата на Общита Ситово. 
            Община Ситово попадат в тази категория населени места и настоящия План е съобразен със спецификата на приоритетите и целите за 

провеждане общинската политика за младежта. Необходимо е по-голямо популяризиране на образователните програми, повишаване на активността 

и участието на младите хора от общините в тях. Насърчаване и толерантност между отделните етнически общности. Интегрирането на 

малцинствените групи в обществото при запазване на идентичността им. 

 

           

         Приоритет 7: Междукултурно младежко общуване. 
       Необходима е целенасочена работа за активното участие на младите хора от общината в  международните образователни програми.  

Провеждане на общински кампании и инициативи за популяризиране на програмата „Младежта в действие”, програма „Учене за цял живот” 

и Програма „Еразъм”. 

        

          Приоритет 8: Ролята на младите хора за намаляване на престъпността и правонарушенията. 
          Продължава системната и целенасочената работа на институциите, имащи отношение към младежката престъпност, с цел превенция и 

оказване на професионална подкрепа на непълнолетни, младежи и на техните семейства. 

 

          V. ДЕЙНОСТИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

 
 

ДЕЙНОСТИ 
 
ИНИЦИАТИВИ, 
КАМПАНИИ 

 

ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

 

ВРЕМЕВИ 
ПЕРИОДИ 

 
ФИНАНСИРАНЕ 

1.Насърчаване на икономическата 
активност и кариерното развитие на 
младите хора. 

    

1.1 .Създаване на 

ефективни връзки и 

насърчаване на 

сътрудничество 

между работодатели 

и училището. 

Организиране на 

информационна 

среща с 

работодатели. 

Община Ситово 

Д „БТ“ 

През годината не е необходимо 

1.2. Включване в 

заетост чрез 

Стажуване по 

програми и работа 

Община Ситово 
Д „БТ“ 

През годината  
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национални 

програми и схемите 

по ОП РЧ, 

Национални                                                                                                           

по проекти  

 Прилагане на 

насърчителните 

мерки по ЗНЗ 
2. Подобряване на достъпа до 
информация и качествени услуги. 

    

2.1. Насочване на 

актуална и достъпна 

информация към 

широк кръг интереси 

и потребности 

Своевременно 

обявяване на 

интернет 

страницата на 

общината и Д“БТ“ 

за младежки 

проекти, програми  

и др. възможности. 

Община Ситово 

Д“БТ“ 

през 

годината 

не е необходимо 

З.Насърчаване на здравословен начин 

на живот. 

      

3.1. Предоставяне на 

информация и 

консултиране по 

въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивно 

здраве, превенция на 

болести, предавани 

по полов път, 

превенция на СПИН, 

наркомания и др.. 

 Беседи от 

медицинските 

специалисти по 

училища в час на 

класа;  

 Беседи и 

индивидуално 

консултиране на 

млади хора 

необхванати в 

образователнат а 

система 

Община Ситово; 

МКБППМН; 

Медицинският 

специалист в училищата 

През годината не е необходимо 

3.2. Стимулиране на 

детския и младежки 

спорт. 

Участие на децата, 

в това число и деца 

с увреждания в 

ученически игри, в 

спортни състезания 

Община Ситово 

Училища 

Състезания през 

годината 

Бюджет на 

училищата, Общински 

бюджет 
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и др. 

 Провеждане на 

ежегоден пролетен 

общински спортен 

празник 

Общинска 

Администрация учители 

по ФВС 

През годината Общински бюджет 

4. Социално включване на младите 
хора в неравностойно социално 
положение. 

    

4.1 .Сътрудничество 

между неформалните 

младежки лидери и 

ръководителите на 

общински 

институции, имащи 

отношение към 

младежта. 

Насърчаване и 

включване на 

младите хора в 

дейностите на 

общината 

Община Ситово, 

МКБППМН 

През годината Не е необходимо 

5. Повишаване на гражданската 
активност на младите хора. 

    

5.1. Информиране по 

въпросите за 

гражданско 

общество, 

гражданска 

активност и 

възможности за 

членуване в 

различни 

организации 

Беседи и дискусии в 

час на класа на теми, 

касаещи правата, 

задълженията и 

потребностите на 

младите хора; 

Провеждане на 

срещи с 

представители на 

училищни съвети, 

читалища, бизнеса и 

Община Ситово 

Община Ситово 
Училища 

През годината Не е необходимо 

6. Младите хора в селата на Община 
Ситово. 

    

6.1. Подпомагане Участие на Община Ситово През годината Не е необходимо 
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дейността на 

читалищата в селата 

като културно-

информационни 

центрове. 

талантливи млади 

хора в местни, 

регионални и 

национални 

музикални, танцови 

и др. форуми 

Читалища 

6.2. Провеждане на 

Футболни турнири  

Провеждане на 

футболни турнири 

за развитие на 

спортната култура в 

общината 

Община Ситово 

Училища  

През годината 
 

Общински бюджет 

7. Междукултурно младежко 
общуване. 

    

7.1. Стимулиране на 

международно 

сътрудничество и 

прилагане на добри 

практики от 

международен опит 

Дейности по 

проекти с 

международно 

участие по училища 

Община Ситово 
Училища 

През годината Не е необходимо 

7.2. Запознаване с 

ценностите на 

мултиетническата и 

мултикултурна 

природа на 

общността за 

приемане на 

различията 

Дейности по 

проекти, свързани с 

интеграция на 

ромските 

общности; 

толерантност и 

мултикултурна 

среда 

Община Ситово  
Училища 
Читалища 
  

През годината Не  е необходимо 

8.Ролята на младите хора за 
намаляване на престъпността и 
правонарушенията. 

    

8.1.Превенция на 

правонарушенията, 

извършвани от 

Информационно-

образователна 

кампания на 

 
Община Ситово  
МКБППМН 
Училища 

 
През годината 

 

Бюджет на 

МКБППМН 
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млади хора. МКБППМН. 

8.2. Провеждане на 

дискусии, беседи, 

ролеви игри и 

мултимедийно 

обучение по теми, 

касаещи превенция 

на престъпността 

Срещи с 

представители на 

КАТ, МВР 

 

 

Община Ситово 

Училища 

МВР 

През годината Бюджет на училищата 
Общински бюджет 

 
 

                V. НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН   

               Изпълнението на плана се наблюдава от Постоянната комисия по социални дейности, образование, здравеопазване,култура, 

спорт и вероизповедания към Общински съвет - Ситово. Той е отворен и се допълва, чрез членовете й на заседание на комисията, след 

обсъждане и постигане на обикновено мнозинство. За промените се информира по преценка Общинският съвет Ситово. 

        

               VI. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ 

Популяризирането на приоритетите и инициативите в Общинския план за младежта ще се осъществява, чрез публикации на 

сайта на Община Ситово,  информационни табла, както и чрез други информационни източници. 

   

 

 


