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І. ВЪВЕДЕНИЕ.  

 

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

Европейско развитие на България.  

Настоящия Годишен план за младежта 2019 г. се приема в изпълнение на Закона за 

младежта, който е в сила от 20.04.2012 г. и Национална стратегия за младежта 2010-2020 г. 

Тези два документа формират държавните политики за младите хора в съответствие с 

приоритетите за тяхното развитие. В изпълнение на чл. 15 и чл. 16 от глава Втора на Закона 

за младежта ежегодно се подготвя и утвърждава общински годишен план за младежта за 

текущата година. Настоящият документ се приема за 2019 г. и 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 евентуалните 

промени, които биха могли да настъпят в Стратегията за младежта на община Брезник. 

  

ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В  

     ОБЩИНА БРЕЗНИК. 

 

1. Демографски процеси. 

Броят на населението в общината се определя до голяма степен както от 

естественото демографско възпроизводство, от урбанизационните и административно-

териториални промени, така и от темповете на социално-икономическото развитие.  

Населението на общината към 31.12.2017 г. наброява 6 292 жители. Съотношението 

градско-селско население към 12.06.2018г. по данни на ЕСГРАОН е 68 % /или 4 108 души в 

гр. Брезник/- 32 % / 1898 души в селата/, с подчертана тенденция да намалява в селата, като 

в някой от тях, като с. Билинци и с. Кривонос е до степен на абсолютно обезлюдяване.  

Процентно изражение на градско и селско население в община Брезник към 

12.06.2018 г. (по данни на ЕСГРАОН) 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Най- голям дял заема населението в общинския център, следвано от това в селата 

Ноевци, Слаковци, Кошарево и Велковци.  

 

По данни от последното преброяване през 2011 г. населението на общината е 

наброявало 6 945 жители. От  таблица 1 ясно се вижда каква е демографската ситуация в 

общината. 
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Таблица 1: Население по данни на НСИ  

 

 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

1. Население – общо, в 

т.ч. в гр. Брезник 
6 662 6 581 6 492 6 283 6 163 6 292 

 

Установените през последните две десетилетия негативни тенденции в 

демографското развитие на страната създават редица проблеми по отношение на нейното 

социално и икономическо развитие. Намаляването на населението в младите възрастови 

групи и увеличаване на относителният дял на населението във високите възрасти 

задълбочава процесите на демографското остаряване на населението, което от своя страна 

свива възможностите за неговото възпроизводство. То изостря и проблемите за 

осигуряване на необходимите контингенти от деца в предучилищна и в училищна възраст, 

което е проблем и за нормалното функциониране на учебните заведения в условията на 

делегирани бюджети. 

Демографската картина за община Брезник е неблагоприятна и следва тенденцията в 

страната. Населението застарява, както в резултат на естествените процеси на раждаемост и 

смъртност, така и в резултат на засилените миграционни процеси. Демографското 

състояние на община Брезник се характеризира с: 

 Очертава се лека тенденцията към увеличаване броя на населението на общината, 

спрямо предходната година /таблица 1/  

 Въпреки увеличаване броя на населението, налице е тенденция на продължаващо 

застаряване, което е силно подчертано за селата в общината. Този процес се изразява в 

намаляване на относителния дял на населението в под трудоспособна възраст за сметка на 

нарастване на дела на населението в над трудоспособна възраст. Средносрочната и 

дългосрочна проекция на тази тенденция води до бъдещото намаляване на броя на 

населението във фертилна възраст и до определено ограничаване на възможностите за 

естественото му възпроизводство; 

 Нарастването на броя на селата с минимален брой население, затруднява 

осигуряването на минимални публични услуги и по-конкретно в здравното и социално 

обслужване на населението 

 

2. ДОСТЪП ДО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В образователната система в община Брезник са обхванати общо 427 ученици в 

редовна форма на обучение, 18 в самостоятелна и индивидуална форма,  разпределени в 

учебните заведения, както следва: 

 – ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци (защитено и средищно училище) – 44 ученици;  

 – СУ „В. Левски” гр. Брезник (средищно училище) - 365 ученици в редовна форма 

на обучение, 17 в самостоятелна и 1 в индивидуална форма на обучение.  

По-голямата част от учениците завършващи седми клас, постъпват в профилираната 

паралелки с профил „Софтуерни и хардуерни науки“ на СУ „Васил Левски”. Малка част от 

учениците, завършващи седми и осми клас продължават обучението си в училищата в 

областния град.  Двете училища се финансират на принципа на делегираните бюджети. 

Разпределението на средствата от държавния бюджет се предоставя на училищата по 

формула, според броя записани ученици.  

Децата от община Брезник са обхванати в 1 детска градина – ДГ „Брезица” - гр. 

Брезник и част от  ДГ „Брезица” - с. Ноевци /защитена и средищна/. През учебната 

2017/2018 г. са били обучавани и отглеждани общо 144 деца, в т.ч. 60 в задължителна 

предучилищна възраст.  
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 3. ЗАЕТОСТ 

 

Ситуацията по включването на младите хора в пазара на труда в община Брезник е 

почти непроменена спрямо предходната година. Включването е ограничено поради факта, 

че завършилите образованието си млади хора, нямат практически и трудов опит по 

придобитата специалност и поради обстоятелството, че липсват или са малко на брой 

работодатели, които да инвестират в обучение и квалификация на младите работници и 

служители. Младите хора се демотивират и от предлаганото заплащане, както и от 

условията на работа. Възможностите за професионална и личностна реализация на 

територията на общината са ограничени, поради липса на работеща икономика. Младежите 

намират работа в сферата на търговските услуги и упражняват професии при работещите 

земеделски арендатори. За по-висококвалифицираните, възможностите за работа са в 

сферата на образованието, общинската администрация или друга общинска или държавна 

структура. Голяма част от младите хора са принудени да започват работа в много случаи не 

по завършената специалност и не на територията на община Брезник, а в областния град и 

столицата. В следствие на това броят на напусналите общината, а след това и страната, 

нараства. В резултат от повсеместно променената макроикономическа ситуация младите 

хора се оказват в неблагоприятна ситуация по отношение на заетостта. 

  По данни от Бюро по труда - Брезник общият брой на регистрираните млади хора на 

възраст от 16 до 29 години към 31.12.2018г. е 30, като през цялата 2018г. 41 младежи са 

преминали през Бюрото по труда. Броят на постъпилите на работа в публичната 

администрация по Национална програма „Старт в кариерата“, Компонент 2 /Общини, без 

заплащане на наставник/ на възраст до 29 години е 1 /един/. По схемата „Обучение и 

заетост на младите хора“ по ОП РЧР 2014-2020, която е насочена към вече регистрираните 

в Бюрата по труда  младежи до 29 г., през 2018 г. са назначени в общинска администрация 

Брезник  двама младежи. 

Доходите на преобладаващата част от работещите младежи от Община  Брезник са 

под средните за страната в съответната икономическа дейност. По-голяма част от 

младежите определят жизнения си стандарт като незадоволителен. Причината за това е в 

липсата на работни места или ниското заплащане на заеманите от тях работни позиции. 

Доходите им стигат само за задоволяване на основните им житейски нужди. 

Посоките,  за решаване на проблема с неработещите и неучещи младежи са: 

 - да се опитаме да убедим повече от тези младежи да се регистрират към Бюрата по 

труда, за да бъдат обхванати от програми за заетост и преквалификация; 

- да бъде назначен трудов медиатор, който да мотивира икономически неактивните 

младежи да търсят работа.              

- да се използват възможностите на Европейския социален фонд за допълнителна 

квалификация. 

Обстоятелствата, свързани със социалния статус, увеличават риска да останеш 

безработен в България. Младите хора  от семейства на безработни родители - не търсещи 

активно трудова заетост, ниско образовани или неграмотни, без умения и квалификация, 

които живеят в бедност или принадлежат към някоя от онеправданите обществени групи, 

до голяма степен на сигурност също ще придобият същите характеристики. 

            Данните на Дирекция Бюро по труда, филиал гр. Брезник за младежката безработица 

към 31.01.2019 г. са следните: 
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ПОКАЗАТЕЛИ 

 

ВСИЧКО 

по образование  

висше средно Основно  

 и  

по-ниско 

В т.ч. с 

намалена 

работоспо 

собност 

   Регистрирани 

Безработни  
232 11 158 63 19 

Регистрирани 

младежи 
27     

а) до 19 г. вкл. 2  2   

б) от 20 до 24 г. 

вкл. 
9  7 2 1 

в) от 25 до 29 г. 

вкл. 
16 2 10 4  

 

Както по-горе споменахме, младежката безработица на територията на общината се 

обуславя от два фактора – младежите в трудоспособна възраст напускат общината, за да 

търсят реализация в по – големите градове, а младите, живеещи на територията на 

общината в по – голямата си част са ученици. Съществува нисък брой на заетите младежи в 

икономическата сфера, което се дължи и на факта, че голяма част от тях са във възраст, в 

която все още учат и нямат възможността да работят. 

  

4. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ 

УСЛУГИ 

Един от приоритетите в политиката на Община Брезник е повишаване качеството и 

достъпът до информационни услуги в подкрепа на младежкото развитие. 

Днес източниците на масова обществена информация, като електронни и печатни 

медии, образователни институции и обществени библиотеки, се приемат за даденост. Те 

имат ключова роля за събирането, организирането и ползването на информация и за 

осигуряването на достъп до широк кръг информационни източници. Община Брезник има 

изградена много добра културна инфраструктура в това отношение – обществени 

библиотеки, Общински исторически музей, 12 читалища. Изградените информационни 

центрове в библиотеките на 3-те читалища – НЧ „Просвещение 1870” гр. Брезник, НЧ 

„Пробуда – 1931 г.” с. Ноевци и  НЧ „Искра – 1932 г.” с. Слаковци,                                                       

включени в Програмата „Глобални библиотеки –България”, дават възможност за 

равноправен достъп до информация, проектни предложения, програми, касаещи 

младежките проблеми и начините за решаването  им.  

Културните институции на територията на общината изпълняват и ролята на памет 

за миналото като събират, съхраняват и осигуряват достъп до материали, свързани с 

историята на общността или на отделни личности. Чрез предлагането на разнообразна 

информация те подпомагат хората да участват компетентно при обсъждането и вземането 

на решения по ключови проблеми.  

Информацията е много важна за развитието на отделния човек и на обществото. 

Днес информационните технологии дават значителни предимства на всички, които ги 

ползват. Обществените библиотеки 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. 

На много възлови места в гр. Брезник, община Брезник е осигурила безжичен, 

неограничен достъп до интернет. Предстои разширяването на интернет мрежата на още 

обществени места в града. 
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5. ЗДРАВЕ, ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ, ПРЕВЕНЦИЯ И 

ЗДРАВНА ИНФОРМАЦИЯ 

 

Община Брезник е загрижена за израстването на младите хора и задоволяване на 

здравословните им интереси. Полагат се усилия за подобряване качеството на условията на 

живот, работа и учене на младежите. Особено внимание се отделя на насърчаването за 

здравословен начин на живот и на превантивните мерки, по-специално по отношение на 

сексуалната активност, злоупотребата с алкохол, използването на наркотици, 

тютюнопушенето, хранителните разстройства, затлъстяването, насилието, агресията, 

хазартните игри и пристрастяването към информационните и комуникационни технологии. 

Община  Брезник стопанисва като собственик спортен комплекс „Чорни“, състоящ 

се от стадион, спортна зала за волейбол, помощна спортна зала и лекоатлетическа писта. 

Като цяло комплексът е пълноценно използван, както за тренировки, така и за официални 

състезания от спортните клубове.   

На територията на Община Брезник има сформирани 5 спортни клуба по различни 

видове спорт, които са в състава на Обединения спортен клуб „Чорни 2004”. Младите хора 

в градa имат възможност да спортуват активно при изявено желание от тяхна страна, 

според личните им предпочитания. Чрез различните спортни занимания младите хора 

развиват ценни физически и психически качества, осъществя се превенция на заболявания, 

както и превенция на противообществените  прояви и престъпността. 

За благосъстоянието и здравословната среда на младежите, родителите имат 

решаваща роля и следователно трябва да се вземат допълнителни мерки, с които да ги 

подкрепят. Макар като цяло здравословното състояние на младежите в общината да е 

задоволително, някои аспекти предизвикват особена загриженост, а именно въпросите на 

храненето, физическата активност, сексуалното и психичното здраве. В годишните планове 

за работа в училищата и детските заведения са включени теми, свързани с превенцията на 

психични и физически заболявания, също така презентации, тренинги и образователни игри 

на здравна тематика. 

 

ПРЕОРИТЕТИ: 

 Популяризиране на здравословния начин на живот сред младите хора.  

 Иницииране на информационни кампании относно начина на хранене, и 

двигателния режим на младите хора.  

 Подпомагане разработването на дейности, съвместно с Общинския съвет по 

наркотични вещества, за противодействие на злоупотребата с тютюн, алкохол 

и наркотици.  

 Разяснителна и превантивна дейност за опасността от болестите, предавани 

по полов път.  

 Насърчаване на физическата активност на младежите. 

6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО. 

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. По въпросите на доброволчеството на територията на Община 

Брезник работи само една  организация - Българският младежки Червен кръст.  

Доброволците на БМЧК – Брезник са предимно в ученическа възраст, но с гордост 

можем да отбележим факта, че доброволци, които са над 18 г. продължават да са членове 

на организацията. БМЧК – Брезник се адаптира успешно към динамично променящата се 

среда, като привлича нови членове и доброволци, утвърждава своя авторитет и престиж 

сред децата и младежите в общината и е предпочитана алтернатива за пълноценната им 

обществена изява.  



ООббщщииннссккии  ппллаанн  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ммллааддеежжттаа  вв  ооббщщииннаа  ББррееззнниикк  ззаа  22001199  гг..    
 

 
 
 

6 

Като цяло обаче можем да кажем, че мисленето сред младите хора за гражданската 

инициативност е като „нещо безсмислено и губене на време”, което се явява сериозна 

заплаха за демократичните механизми в бъдеще. Макар готовността на младите хора да 

участват в доброволчески акции да нараства, все още няма достатъчно инициативност за 

доброволчески дейности. Все още младежките организации не се възприемат като форма за 

изява на младежта,  а се предпочитат неформалните среди за общуване. 

 Недостатъчната обществена ангажираност, липсата на перспектива за бъдещето и 

уплътняване на ежедневието само в интернет пространството  водят до демотивиране на 

младите хора в община Брезник.  

 

 

ПРЕОРИТЕТИ: 

 

 Иницииране на повече доброволчески възможности за младите хора;  

 Създаване на доброволчески инициативи за младите хора като възможност за 

личностно развитие, учене, социално сближаване и формиране на 

гражданско самосъзнание.  

 

7. ГРАЖДАНСКА АКТИВНОСТ. 

 

Напоследък много привлекателни за младите хора започват да стават танцовите 

клубове, където младежите отиват от една страна, за да спортуват, а от друга – да се 

забавляват и да открият среда за социално общуване. 

             Все още младите хора предпочитат неформалните среди за общуване – събирания с 

приятели, спортни мероприятия и най-вече 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 Брезник има, но тя е хаотична, 

единична и най-силно изразена в интернет пространството. Причина за това може да се 

търси в липсата на младежка организация, която легитимно да изразява позицията на 

младежите, за да се включат реално в живота и управлението на града си. 

Проблемът с избирателната активност на младите хора е реално съществуващ и 

важен за нашето общество. Младите хора се интересуват активно от политика, но начините 

за участие в нея, през съществуващите организации, са им малко или много скучни или 

чужди. Те предпочитат сами да се представляват и да се самоорганизират. 

Много често младите хора изразяват несъгласието си с бюрократичната природа на 

институциите, като ги бойкотират именно по време на избори. Младежите понякога 

открито демонстрират своето безразличие и е наложително да се работи в посока 

изграждане на гражданска позиция и повишаване на тяхната активност. 

Не винаги активните млади хора успяват да направят рационален избор. 

Ориентирането сред програмите и посланията на политическите субекти не е елементарно 

упражнение. То винаги изисква логична оценка на техните възможности, опит, досегашни 

действия. Затрудненията нарастват, когато стане дума за новопоявили се партии. Част от 

младите хора си дават сметка за тези особености и може би това става причина да се 

откажат от правото си да избират. Но тези, които размишлявайки и чрез консултации с 

други хора направят своя избор и го материализират, чрез пускане на съответната 

бюлетина, изпълняват едно от най-важните обществени задължения.  

    Младите имат възможности за информиране за предстоящи избори. Политическите 

сили провеждат все по-мащабни кампании, в рамките на които отделят сериозно внимание 

на младите избиратели. Техните идеологически тръстове разработват модели, чрез които 

младежите да бъдат и информирани и пряко привлечени към подкрепа на съответната 

платформа.  
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8. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ ДИАЛОГ 

В Община Брезник се работи непрекъснато за създаване на благоприятна среда за 

насърчаване на между културния диалог, чрез който се осъществяват размяна на мнения 

между индивиди или групи с различни етнически, културен, и религиозен, въз основа на 

взаимно разбиране и уважение. В тази посока работи и назначения в община Брезник от 

11.01.2013 г.  „Здравен медиатор”.  Той съдейства и осъществява превенцията на различни 

заболявания и подобряване здравния статус на ромските общности. При младежите от 

ромски произход нарастват потребностите по-задълбочени знания в областта на 

сексуалното и репродуктивно здраве, предпазване от полово предавани болести, превенция 

на вредните поведенчески фактори, с което също е ангажиран „здравния медиатор”. При 

младежите от българската етническа група също има такива, при които нежеланието и 

финансовата невъзможност на родителите им е довела до отпадане на децата от училище, 

но техния брой е много малък. Целта на медиаторската програма е: преодоляване на 

културните бариери в общуването между ромските общности и медицинския персонал по 

места, преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното обслужване 

на ромите, оптимизиране провеждането на профилактични програми сред ромското 

население, здравно образование на ромите и активна социална работа в общността и  

особено с уязвими ромски групи. Повишаването на здравните знания до голяма степен се 

осъществява с помощта на информационни материали – брошури и листовки, в които в 

достъпна форма се обяснява съответния здравен проблем. 

В училищата на територията на община Брезник са създадени условия за 

равнопоставеност, организират се  различни форми  за подпомагане на културните изяви  

на децата от етническите малцинства. За да бъде проведена реална политика за интеграция 

на уязвимите малцинствени групи, образованието трябва да стои в основата на този процес. 

Анализът на натрупаните негативи през последните десетилетия, показва, че именно 

ниският образователен статус и от тук липсата на квалификация, водят до социалното 

изключване на голяма част на представителите на тези малцинства. Поради тази причина е 

от изключително значение обединяването на усилията на местната власт, неправителствен 

сектор, училищата и детските градини в община Брезник за създаване и укрепване на 

партньорства за подпомагане осъществяването на интеграционни процеси и условия за 

равен достъп до качествено образование на ромските деца и ученици. 

От много години в общината са създадени условия за равноправно интегриране на 

ромите в обществения живот, чрез постигане на равни възможности и равен достъп до 

права, блага, стоки и услуги и образование и се спазват принципите на равнопоставеност и 

недискриминация. Сред резултатите са успешната социализация на учениците от 

етническите малцинства и формиране на подходящ социално-психологически климат в 

училищата на Община Брезник са реализираните съвместни мероприяти, които   генерират 

положителни резултати и практики на толерантност и междукултурно взаимодействие сред 

общности от различен етнос на местно ниво.  

 

 

9. МЛАДЕЖКА ПРЕСТЪПНОСТ. 

 

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

насочено към осъществяването на: корекционно-възпитателна работа и професионална 

подкрепа на деца и юноши с девиантно поведение, както и техните семейства. Наличието 

на устойчиви криминогенни фактори сред младежите налага да се активизират 

превантивните въздействия на различни институции, работещи с младежи, като се 

използват образованието, културата, изкуството, спортът и всички други средства за 

развитие на младата личност. За превенция на престъпността сред младите хора общината 

работи в координация с МКБППМН, Детска педагогическа стая, Прокуратура, Дирекция 
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„Социално подпомагане“ и Отдел „Закрила на детето“, училищни ръководства, кметове и 

кметства. По данни на МКБППМН образуваните възпитателни дела за 2018 год. са 10 за 10 

малолетни и непълнолетни извършители. Установените причини за асоциалните прояви на 

малолетните и непълнолетните са: ниският социален статус на семействата, нездравата и 

криминогенна семейна среда, липсата на пълноценен и ефективен родителски контрол, 

непосещаване на училище, негативното влияние на приятелското обкръжение, липсата на 

трайни интереси, лекомислие и увлечение. Осъществява се периодичен контакт с 

ръководството на съответното училище и се получава информация за поведението и 

успеха, както и за свободното време през ваканциите. Обществените възпитатели се 

занимават индивидуално с малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа и контрол. 

Работи се с деца и младежи, склонни към противообществени прояви. 

           Годишното планиране на младежките политики на общинско ниво трябва да се 

превърне в програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, 

формирана според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската 

политика на младежта. 

 

ІІІ. ВИЗИЯ 
Подобряване качеството на живот на младите хора и на условията за реализация на 

всеки млад човек, чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта като значим 

социален капитал и за мобилизиране потенциала на младите хора в развитието на България 

и Европейския съюз. 

 

ІV. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ 

НА ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА. 

 

 

ТАБЛИЦА ПО ПРИОРИТЕТИ 

 

Дейности Инициативи, кампании 
Отговорни 

институции 
Финансиране 

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

1.1.Стажуване в общинската 

администрация. 

 

Създаване на възможност за 

стажуване по стажантски 

програми. 

Община Брезник 
не е 

необходимо 

1.2. Насърчаване на интереса 

на младите хора към 

развитието на града. 

 

Организиране на дискусия в часа 

на класа на тема „Визия на 

младите хора за бъдещето на 

града”. 

Училища 
не е 

необходимо 

1.3 Намаляване броя на 

необхванатите и отпадащите 

ученици. 

 

Осъществяване на форми за 

ефективна работа с родители, 

които възпрепятстват децата си да 

посещават училище. 

Община Брезник 

МКБППМН 

Дир. на училища 

Д „СП” отдел 

„ЗД“ 

не е 

необходимо 

1.4 Осигуряване на възможност 

за придобиване на трудов стаж 

на безработни младежи, чрез 

средства от оперативни и 

национални програми. 

 

Организиране на срещи и 

дискусии за запознаване  с 

Европейски и Национални 

програми, осигуряващи заетост за 

младите хора. 

 

 

 

Бюро по труда –

Брезник, 

Община Брезник 

Читалищата по 

Програмата 

„Глобални 

библиотеки” 

не е 

необходимо 
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 Организиране на информационни 

срещи с работодатели от региона 

Бюро по труда 

Брезник, община 

Брезник 

не е 

необходимо 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

2.1. Актуална и достъпна 

информация, насочена към 

широк кръг интереси и 

потребности. 

 

Своевременно обявяване на 

интернет страницата на общината 

за младежки проекти, програми, 

стипендии и др. възможности. 

 

Община Брезник 

Читалища 

не е 

необходимо 

2.2 Запознаване на младите 

хора  с възможностите, които 

им се предоставят от приетия  

Закон за младежта. 

Информационна кампания 

Община Брезник 

Читалища 

От общинския 

бюджет 

3. Насърчаване на здравословен начин на живот 

3.1 Превенция на факторите, 

създаващи риск за здравето на 

младите хора. 

 

 

 

 

 

Информация по въпросите на 

сексуалното и репродуктивно 

здраве, превенция на 

болести,предавани по полов път. 

Община Брезник, 

Училища 

РЗИ Перник, БЧК 

 

 

не е 

необходимо 

 

Беседи по повод: 

Месецът на трезвеността,  

Световен ден за борба срещу 

наркоманиите -26 юни, 

Международен ден за борба с 

тютюнопушенето – 31 май и 

Световният ден за борба със 

СПИН -1 декември.  

 

Община Брезник 

Училища 

Читалища 

РЗИ Перник, БЧК 

 

 

не е 

необходимо 

 

 

 

 

Издаване на информационни 

материали 
Община Брезник 

Общински 

бюджет 

3.2 Стимулиране на детския и 

младежки спорт. 

Организиране на спортни 

инициативи и състезания 

 

Училища и 

спортни клубове 

Държавен 

бюджет 

 Организиране на прояви, 

посветени на Европейската 

седмица на спорта и физическата 

активност и на Националния ден 

на спорта – 17 май 

Община Брезник 

/МКБППМН/ 

Училища 

 

Общински 

бюджет 

4. Младежко доброволчество 

4.1 Популяризиране на 

доброволчеството 

 

Организиране на обучение за 

млади доброволци, свързано с 

извършвани от младежи 

доброволчески дейности 

Община Брезник 

Училища 

БМЧК 

Общински 

бюджет 

Организиране на доброволчески 

инициативи от младите хора 

 

Община Брезник 

Училища 

Църковни 

настоятелства 

Общински 

бюджет 

 Участие в инициативата „Да 

изчистим България заедно" 

Община Брезник 

Училища 

Общински 

бюджет 

5. Повишаване на гражданската активност на младите хора 

https://bg.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B5%D0%BC%D0%B2%D1%80%D0%B8
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5.1 Насърчаване на 

гражданската активност  

 

 

 

Организиране на обучения - 

познаваме ли законите – ЗМСМА, 

трудовите права на младите хора, 

дискриминацията, защита правата 

на човека. 

Община Брезник 

Училища 

Младежки 

организации  

Общински 

бюджет 

5.2 Съпричастност на младите 

хора в управлението на 

общината 

Ден на самоуправлението - 

Ден за управление на община 

Брезник от ученици 

Община Брезник 

училища 

не е 

необходимо 

6. Младите хора в селата на община Брезник 

6.1. Осигуряване на достъп до 

информация  и обучение на 

младите хора в малките 

населени места 

 

Насърчаване и подпомагане на 

дейността на  читалищата като 

културно информационни 

центрове 

Община Брезник 
Общински 

бюджет 

6.2. Проучване на 

потребностите, интересите и 

желанията на младите хора 

Провеждане на анкета -„Искам да 

кажа …” с младите хора в селата . Община Брезник 
Общински 

бюджет 

7. Междукултурно младежко общуване 

7.1. Насърчаване на 

междуетническото и 

междукултурното опознаване, 

толерантност и диалог 

 

Организиране на мероприятия и 

инициативи с цел опознаване на  

традициите и фолклора на 

различните етнически общности 

Международния ден на ромите. 

Община Брезник 

Училища 

Читалища 

Общински 

бюджет 

 

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

8.1.Превенция на 

правонарушенията, 

извършвани от млади хора 

 

Организиране на информационни 

и образователни кампании за 

превенция на правонарушенията  

извършвани от млади хора. 

Община Брезник 

/ МКБППМН/ 

РУ Брезник 

УКПППМН 

Общински 

бюджет 

8.2. Развитие на култура на 

пътна безопасност сред 

младите хора. 

 

 

Организиране на състезания, 

викторини, забавни игри свързани 

с прилагането на правилата за 

безопасност на движението по 

пътищата и разпространение на 

информационни материали. 

Община Брезник 

Училища 

РУ Брезник, 

БМЧК 

Общински 

бюджет 

 

 

V. АНГАЖИРАНИ ИНСТИТУЦИИ И ОРГАНИЗАЦИИ.  

 

От изключително значение за ефективното реализиране на Годишния план за 

младежта за 2019 г. е координацията и взаимодействието между Общинска администрация 

Брезник и другите институции на територията на общината и извън нея, имащи отношение 

към развитието на младото поколение:  

 Министерство на образованието и науката; 

 Областна администрация Перник;  

 Кметствата на населените места;  

 Училища, читалища, спортни клубове, РЗИ, БЧК 

 РУ на  МВР Брезник 

 Дирекция “Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето” –  гр. Брезник; 

 Дирекция “Бюро по труда” – Перник, филиал  гр. Брезник. 

 

 



ООббщщииннссккии  ппллаанн  ззаа  ррааззввииттииее  ннаа  ммллааддеежжттаа  вв  ооббщщииннаа  ББррееззнниикк  ззаа  22001199  гг..    
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VІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ.  

Източниците на финансиране за изпълнение на дейностите заложени в Годишния 

план за младежта са в рамките на одобрения бюджет на община Брезник, средства по 

оперативни програми на Европейския съюз по Национални програми, дарения от 

физически и юридически лица. 

 

VІІ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ПЛАНА 

Годишния план за младежта за 2019 година е разработен въз основа на планираните 

инициативи от Общинска администрация, училища, читалища, социални институции. В 

периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координацията между 

ангажираните институции ще бъде осъществявана от Зам. кмета по социалните дейности, 

образованието , здравеопазването , духовната и религиозна дейност, и културата и експерт 

на общинска администрация, 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. 

 

 

VІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

За осигуряване на публичност Планът ще бъде публикуван на сайта на Община Брезник и 

на сайта на СУ” В. Левски” гр. Брезник. 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият План е приет с Решение №  792  по Протокол № 2 от заседание на 

Общински съвет – Брезник проведено на  21.02.2019 год. 

 

 

     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: 

        /Виолета Младенова/ 


