
1 

 

Общински план за младежта 2016г. 

 

 
 

   

 

УТВЪРДИЛ:……………. 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АЛФАТАР, ФЕВРУАРИ 2016 ГОДИНА 

  О Б Щ И Н А  А Л Ф А Т А Р,  О Б Л А С Т  С И Л И С Т Р А 
 

 7570 гр. Алфатар,  ул.”Йордан Петров”№6 
      факс: /086 811 646, тел.: 086 / 811 610 



2 

 

Общински план за младежта 2016г. 

 ВЪВЕДЕНИЕ 

Грижата за младите хора е най-важната кауза за развитието на общината, 

която може да бъде осъществена чрез приобщаването им в обществения и 

икономически живот. 

Необходимо е създаване на благоприятни условия за училищно 

образование, неформално обучение, за професионално, социално и личностно 

реализиране на младите хора, за участието им в обществения и икономически 

живот, за приобщаването им към управлението на местно ниво.  

Общинският годишен план за младежта – 2016 година, съдържа обобщена 

информация за анализ и оценка на текущото състояние, както и специфичните 

цели, мерки и дейности, които трябва да бъдат предприети за постигането на тази 

кауза.  

Общинският годишен план за младежта на Община Алфатар за 2016 г. е 

разработен на основание следните нормативни актове: 

1. Стратегия ЕВРОПА 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж, която с инициативата „Младеж в движение“ задава актуалната 

европейска доктрина, насочена към подобряване на образователните 

системи и улеснява навлизането на младите хора на пазара на труда; 

2. Националната стратегия за младежта (2012-2020), приета от МС през 

октомври 2012 г. 

3. Закон за изменение и допълнение на Закона за младежта; 

4. Общинския план за развитие на Община Алфатар за 2014-2020 година; 

 Тези документи формират държавната и общинска политики за младите, 

хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. 

 

I. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА АЛФАТАР 

 

1. Демографски анализ 

 

В цялата страна се наблюдава задълбочаващ се процес на демографско 

остаряване на населението, който засяга и община Алфатар, която е най-малката 

по територия и население община в рамките на област Силистра. През последните 

години се наблюдава отрицателен естествен прираст, свързан с висока смъртност, 

ниска раждаемост и миграционни процеси.  

По данни на ГД „ГРАО” към 01.01.2015 г. населението на община Алфатар 

по постоянен адрес е възлизало на 3266 души, като градското население е 1535 

души – 46,99 %., а към 31.12.2015 г. населението на община Алфатар по 

постоянен адрес възлиза на 3217 души, като градското население е 1513 души 

47,03 %. За периода от 01.01.2015 г. до 31.12.2015 година населението на 

общината е намаляло с 49 души. 
 

Разпределение на населението по населени места към 31.12.2015 г. е 

изразено в следната таблица: 
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Таблица №1: 

 

Населено място Брой на населението 

по постоянен адрес 

Брой на населението 

по настоящ адрес 

гр. Алфатар 1513 1560 

с. Алеково 479 456 

с. Бистра 600 374 

с. Васил Левски 64 89 

с. Кутловица 49 71 

с. Цар Асен 71 102 

с. Чуковец 441 283 

Всичко за общината: 3217 2935 

(Таблица на населението от ГД „ГРАО”) 

 

Разпределението на населението в младежка възраст (14-29 г.) към 

02.02.2015 г. е представено в следната таблица:  

Таблица №2 

 

 Населено 

място 

постоянен 

адрес 

настоящ 

адрес 

постоянен 

адрес 

настоящ 

адрес 

постоянен 

адрес 

настоящ 

адрес 

  14-17г 18-25г. 26-29г. 

Алфатар 30 68 96 106 70 62 

Алеково 15 26 32 30 20 22 

Бистра 17 26 51 36 32 21 

Васил 

Левски 0 0 3 0 3 2 

Кутловица 0 0 0 0 1 1 

Цар Асен 1 2 4 6 2 2 

Чуковец 6 8 32 23 27 17 

ОБЩО 69 130 218 201 155 127 

(Данни от НБД „Население” за община Алфатар) 

  

 Видно от таблица №1 и таблица № 2 младежите по постоянен адрес, на 

възраст 14-29 години наброяват 442 души или 13,74% от населението на 

общината, а тези по настоящ адрес наброяват 458 души или 15,60% от 

населението. Както се вижда от тези показатели, процентът на младежите на 

територията на община Алфатар е нисък, което като цяло е и резултат от 

отрицателния естествен прираст на населението на общината. Негативната 

икономическа и социална обстановка води до намаляване темповете на растеж, 

развитие и просперитет. 

За да намалим тази тенденция през 2016 година ще насочим усилия чрез 

различни дейности, насочени към младите хора, които са останали да учат и 

живеят тук с цел тяхното задържане в общината.  
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2. Насърчаване на икономическа активност и кариерно развитие на 

младите хора 

 

След влизането на България в ЕС се откриха възможности за свободно 

пътуване и свободен достъп до пазара на труда в страните от ЕС. Това оказа 

своето влияние върху младежта като цяло в България, респективно и във всяка 

една административна единица. Влошаването на социалните и икономическите 

показатели в България през последните години подтикнаха много млади хора да 

емигрират, за да потърсят възможности за по-високи доходи и по-висок стандарт 

на живот. Заедно с това, вътрешната миграция и особено тази от селата и по-

малките градове към областните центрове и по-големите икономически центрове, 

доведоха до намаляване процента на младежите в почти всички населени места. 

Община Алфатар също е засегната пряко от тази миграция, тъй като това води до 

увеличаване на средната възраст в общината, до влошаване на икономическите 

показатели, поради липса на млади, образовани и квалифицирани кадри. Това в 

крайна сметка се отразява на социално-икономическата обстановка и върху 

жизнения стандарт.  

Демографският срив в общината през последните години доведе до 

намаляване броя на учениците в паралелките. Друга причина за това е и 

ориентацията на учащите се към учебните заведения в областния град Силистра. 

На територията на община Алфатар няма средно образователно училище. 

Учениците, завършващи основното си образование продължават следващата по-

висока степен на образованието си в областния или съседни градове. След 

завършване на образование младите хора търсят реализация в големите градове. 

Така постепенно в годините общината се обезлюди. 

Голяма част от младите хора от малцинствените етноси не продължават 

образование след завършен осми клас, което ги прави неконкурентно способни на 

пазара на труда.  

Ограничените възможности на общинските и държавни институции за 

реализация на завършващите млади хора, несигурността в ритмичното 

финансиране по Европейските програми, краткия период на тяхната 

ангажираност, подтиква същите за търсене на възможности за реализация зад 

граница. Все още младежките организации не се възприемат като форма за изява 

на младежта, обикновено се предпочитат неформалните среди за общуване. 

Ограничените средства за финансиране на младежките дейности, липсата на 

добра материална база /най- вече при зимни условия/ за изява, за дейност, за 

масовост на мероприятията, за обмяна на опит и практики води до пасивно 

възприемане на реалностите или агресивна критика към всичко. 

Фактор за безработицата сред младите хора в общината е слабо развитата 

икономика, която е ограничена в сферата на услугите, дървопреработка, 

дърводобив, зърнопроизводство, животновъдство, тютюнопроизводство и други 

дейности, предлагащи ограничен брой за младежите работни места. 

Освен ниско образование и лица без квалификация, сред безработните в 

региона преобладава и групата на младежите, засегнати от периодична 

безработица (сезонна работа). 
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По данни на Бюрото по труда гр. Дулово през 2015 година на трудовата 

борса са регистрирани 259 лица, като 38 от тях са регистрираните безработни 

младежи на възраст до 29 години или 14,84% от общия брой безработни в Община 

Алфатар.  

През 2015 г. от ДБТ Дулово 38 младежи от община Алфатар са получили 

професионална ориентация, проведени са четири кампании в населените места на 

общината за запознаване на младежите с Националния план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 2014-2020. 
 

Таблица №3 

Работодател Програма/мярка/схема Брой младежи 

„Стил мар – Стайков” 

ЕООД схема „Младежка заетост” 2 

„Алфа Дом” ЕООД схема „Младежка заетост” 1 

ЕТ "Детелина 67" схема „Младежка заетост” 1 

Общо: 4 
(По данни на ДБТ „Дулово”) 

 

Видно от Таблица №3 малка част от работодателите са се възползвали от 

схемите и мерките, за да наемат на работа регистрираните в Бюро по труда млади 

хора.  

Поради слабата социално-икономическа среда, предприемачеството е слабо 

застъпено сред младите хора. Причини за това са отдалечеността от значими 

големи градове и икономически центрове, липсата на условия, на пазар, които да 

позволят и обезпечат поемането на икономически рискове, свързани със 

започването на собствен бизнес. Всички тези фактори водят до миграция към по-

големите градове, което води до намаляване броя на младежите в общината.  

 

3. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  

 

Основен източник на информация за младите хора в малките населени места 

са кметствата и читалищата. Атрактивна възможност за младите хора са 

оборудваните две зали с компютри и периферия по Програма „ Глобални 

библиотеки” към НЧ „Йордан Йовков – 1894г.” - гр. Алфатар и НЧ „Пробуда – 

1910г.” - с. Алеково. И в двете зали непрекъснато има млади хора които ползват 

безплатен достъп до интернет. До безжичен интернет има достъп в централната 

част на града и на площада пред читалищната библиотека в гр. Алфатар, който се 

ползва изключително само от млади хора. 

Също така полезна информация относно възможностите за кандидатстване с 

програми и проекти, програми за заетост, кампании и др. се публикуват на 

официалния сайт на общината http://alfatar.egov.bg. 

Доброто взаимодействие между ДБТ Дулово и Община Алфатар е друг 

фактор, допринасящ за подобряване достъпа до информация и качествени услуги 

– организиране и провеждане на информационни срещи във всички населени 

места с участието на млади хора. 

http://alfatar.egov.bg/
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4. Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

На територията на Община Алфатар са разкрити три лекарски и три 

дентални практики. От тях реално заети две лекарски практики и една дентална, 

които осигуряват здравни и медицински грижи за населението на общината. Не са 

заети две дентални практики в гр. Алфатар и с. Алеково и една лекарска практика 

в гр. Алфатар.  

По информация на общо практикуващите лекари на територията на община 

Алфатар няма регистрирани младежи, които боледуват от полово предавани 

болести, както и болни от СПИН, туберкулоза и др. 

Голяма част от младите хора употребяват цигари и алкохол, а 2% от тях 

употребяват психотропни вещества. 

За физическата активност на младите хора, спортните обекти и съоръжения 

в общината не предлагат богат избор. Материалната база е представена от: три 

открити спортни площадки (1 в парка в гр. Алфатар, 1 в двора на ОУ „Христо 

Ботев” гр. Алфатар и 1 в двора на НУ „Отец Паисий” с. Алеково); един 

физкултурен салон в ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар - закрит през 2015 г. със 

заповед на директора на РЗИ Силистра, поради необходимост от извършване на 

строително-монтажни работи (ремонт на покрив, подмяна дограма и др.); едно 

футболно игрище в гр. Алфатар и една спортна зала в гр. Алфатар, която се 

нуждае от ремонт на подова настилка и съблекални.  

В останалите населени места съществуващите терени за футболни игрища 

не функционират като такива.  

Спортните съоръжения, намиращи се на спортните площадки са 

недостатъчни, амортизирани и неатрактивни за младите хора. Липсват фитнес 

уреди за открито.  

 

5. Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение 

 

Като групи в риск от социално изключване могат да се определят: 

- младежи на възраст 15 – 18 години, които попадат в обхвата на Закона за 

закрила на детето; 

- младежи със специфични здравословни и образователни проблеми и 

потребности; 

- младежи от малцинствените групи 

В Община Алфатар функционира Кризисен център за деца, жертва на 

трафик и насилие. Той е на бюджетна издръжка, с капацитет 9 деца на възраст от 

6 до 18 години. Децата се извеждат от среда, в която върху тях се упражнява 

физическо или психическо насилие и се настаняват в кризисния център, за да 

бъдат подложени на различни терапии за интеграция и социализация. В центъра 

работят квалифицирани кадри (психолог и социални работници). 

Дирекция „Социално подпомагане”, която е териториална структура на 

Агенцията за социално подпомагане, спомага и съдейства за организиране и 
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извършване на дейности в помощ на младежи, които са в обхвата на Закона за 

закрила на детето.  

Провеждат се инициативи за предотвратяване на социалното изключване на 

младежи от малцинствените групи, в сътрудничество с читалищата. Там тези 

младежи създават социални контакти със своите връстници, и така се създават 

условия, които са нужни за изграждане на една стабилна социална среда сред 

младежите, независимо от етническата им принадлежност.  

 

6. Развитие на младежко доброволчество 

 

Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да 

нараства, все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. 

Ценността на доброволчеството все още не се възприема от младите хора.  

Общинската администрация своевременно информира и запознава 

младежите за планирани и провеждащи се доброволчески инициативи, кампании 

и акции. Към администрацията има сформирано доброволно формирование, в 

чийто състав през 2015 г. няма младежи на възраст до 29 години.  

В община Алфатар има изградена Общинска организация на БЧК.  

 

7. Повишаване на гражданската активност на младите хора 

 

През последните години расте прогресивно броят на неправителствените 

организации, които се занимават с проблемите на младежта, и търсят начини за 

тяхното преодоляване. В развитите европейски страни, участието в НПО-та, 

граждански организации, фондации се приема като възможност за промяна, като 

инструмент, чрез който могат да се задвижват различни управленски, финансови 

и стратегически лостове. Точно поради тези причини, делът на младежите, 

участващи в тях се увеличава. За съжаление обаче, въпреки че е член на ЕС, в 

България не се наблюдава тази тенденция. Младежите в малките населени места, 

като община Алфатар, не намират достатъчна мотивация и причини, за да бъдат 

част от този тип организации. Въпреки че преди години тези формирования се 

приемаха, като нещо полезно, то днес интересът към тях намалява все повече.  

Младежите проявяват интерес към: клубове за народни хора; балетни групи; 

певчески групи; футболен клуб; клуб на любителите гълъбари и др. 

Младите хора участват активно в обществено-политическия живот на 

общината, голяма част от тях членуват в неправителствени (читалища) и 

политически организации. В Община Алфатар се наблюдава активност и голямо 

участие на младите хора в провежданите избори. 

 

8. Развитие на младите хора в малките населени места и селските 

райони 

В малките населени места липсва възможност за професионална и 

личностна реализация, достъпът до услуги е ограничен. Липсват транспортни 

услуги в селата Бистра, Алеково, Васил Левски и Кутловица. Липсват пощенски 

клонове, с изключение на с. Алеково, клонове на банки, аптеки и др. 
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Читалищата в гр. Алфатар и селата Алеково и Бистра осигуряват достъп на 

младите хора до компютри. Достъпът до Интернет в малките населени места е 

ограничен, поради липса на обхват на мобилна мрежа или лоша такава. 

Възможностите за прекарване на свободното време в малките населени 

места са ограничени. Липсват, кина, театри, заведения за хранене и развлечения, 

спортни обекти и съоръжения, фитнес зали и др. 

 

9. Развитие на междукултурния и международния диалог 

Младите хора в община Алфатар са толерантни към различните култури и 

етноси. Организират различни инициативи и участват съвместно в тях без 

значение на етнос и народност. 

Младите хора от община Алфатар се чувстват като пълноправни членове на 

ЕС, тяхното мислене, поведение и действие е насочено към равноправното им 

членство. 

През последните години нагласата на младите хора е насочена към 

емиграция с цел по-добър живот. 

Младите хора има достъп до информация за възможности за участие в 

международни инициативи и срещи, но липсата и недостатъчните финансови 

възможности ограничават участието им в такъв вид прояви. 

 

10. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността 

 

В обществото ни все още са налице много от факторите, водещи до рисково 

и девиантно поведение: занижен социален статус на част от семействата, 

конфликтна или криминогенна семейна среда, дефицити в родителския капацитет, 

подценяване на образованието, употреба на психотропни вещества, лошо 

обкръжение, свободен достъп до информация с отрицателно въздействие върху 

развитието на личността, нарастващ процент на младежката безработица. 

В рамките на общината действа „Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни” (МКБППМП), която 

заедно с РУ на МВР Силистра, Кризисния център, местната дирекция „Социално 

подпомагане” планират, приемат и извършват мерки, и дейности с цел 

организиране и координиране на социално-превантивни дейности, 

предотвратяване и ограничаване на действието на криминогенните фактори.  

По програма на МВР през 2015 година продължи дейността на детска 

полицейска академия, в която участваха 15 шестокласници от ОУ „Хр. Ботев” – 

Алфатар, които се включваха активно в обществените мероприятия. Децата, 

преминали обучение в Академията променят своя мироглед и ценности към по-

добро. 

Към общината е изградена МКОРС, чиято цел и дейности са насочени към 

превенция и противодействие на престъпността в изпълнение на местния Договор 

за сигурност, подписан между Кмета на общината, ОД на МВР Силистра, ОбС 

Алфатар, заинтересовани институции от сферата на образование и социални 

дейности, и местен бизнес. 
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ІІ. ПРИОРИТЕТИ, СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА 

СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА /2010-2020/ 

 

ПРИОРИТЕТ І „НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНОТО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА” 

 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансира

не 

Специфична цел 1:  

Икономическата активност 

и кариерно развитие на 

младите хора 

 

 

 

 

 

Мярка 1.1.  

Създаване на благоприятна, 

насърчаваща и подкрепяща среда за 

професионална реализация на младите 

хора в общината. 

 

Дейност 1.1.1. Организиране на 

срещи и дискусии за запознаване с 

Европейските и Национални 

програми, осигуряващи заетост за 

младите хора. 

ДБТ Дулово, Община 

Алфатар 

Не е 

приложимо 

Дейност 1.1.2. Обучение по 

предприемачество и развиване на 

бизнес идеи за млади хора 

ДБТ Дулово, Община 

Алфатар 

Държавен 

бюджет, ОП 

„РЧР” 

Дейност 1.1.3. Насърчаване на 

икономическата активност на 

младите хора 

ДБТ Дулово, Община 

Алфатар 

Не е 

приложимо 

Мярка 1.2. 

Насърчаване на младежка заетост. 

Дейност: 1.2.1. Наемане на работа на 

млади хора за стажуване; 

Община Алфатар, 

бизнес  

Бюджетите 

на 

съответните 

институции, 

ОП 

Дейност: 1.2.2. Организиране на 

срещи, форуми и т.н. между: 

местната власт, бизнеса и ДБТ с цел 

осигуряване на професионално 

насочване и информация. 

Община Алфатар, 

бизнес, ДБТ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Специфична цел 2:  

Подпомагане развитието на 

талантите, творческите 

Мярка 2.1. 

Подкрепа на местни състави и отбори, 

развиващи различни форми на изкуство 

Дейност 2.1.1. Модернизиране на 

съществуващата база. 

Община Алфатар, 

учебни заведения, 

читалища 

Общински и 

държавен 

бюджет, ОП 
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умения и възможности за 

изява на младите хора. 

 

и спорт. Дейност 3.1.2. Финансово 

подпомагане на местните състави и 

спортни клубове. 

Община Алфатар Общински и 

държавен 

бюджет, 

спонсорства  

Мярка 2.2.  

Подкрепа участието на младежи в 

конкурси, състезания, олимпиади. 

 

Дейност 2.2.1. Организиране и 

провеждане на училищни и 

общински етапи на олимпиади и 

състезания. 

Учебни заведения Бюджетите 

на учебните 

заведения 

Дейност 2.2.2. Организиране и 

провеждане на общински празници.  

Община Алфатар Общински 

бюджет, ОП 

Дейност 3.2.3. Осигуряване на 

средства за награден фонд 

Община Алфатар, 

МКБППМН 

Общински 

бюджет, 

Държавен 

бюджет 

  

ПРИОРИТЕТ ІІ „ПОДОБРЯВАНЕ ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ” 

 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансиран

е 

Специфична цел 1: 

Улесняване достъпа до 

качествени услуги за подкрепа 

на пълноценното личностно и 

обществено развитие на 

младите хора 

Мярка 1.1. 

Формиране на информационна 

политика, насочена към младите 

хора 

Дейност 1.1.1. Информиране чрез 

компютърните зали в двете читалища – 

Алфатар и Алеково на младите хора, за 

възможностите, които предоставят 

оперативните програми 

НЧ „Йордан 

Йовков” гр. 

Алфатар, НЧ 

„Пробуда” с. 

Алеково  

Не 

приложимо 

 

 

Специфична цел 2: 

Стимулиране на 

неформалното учене сред 

Мярка 2.1. 

Предлагане на услуги за 

разширяване на знанията, опита и 

Дейност 2.1.1. Организиране на 

обучения по метода „Връстници 

обучават връстници”. 

Община Алфатар 

МКБППМН 

Общински и 

държавен 

бюджет 
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младите хора 

 

 

 

 

 

уменията на млади хора за 

приобщаване към ценностите на 

гражданското общество, науката, 

културата, изкуството, 

здравословния начин на живот, 

безопасността на движение по 

пътищата и за предотвратяване на 

противообществените прояви 

Дейност 2.1.2. Информационни 

кампании, насочени към превенция 

употребата на наркотици, 

правонарушения и формиране на 

ценности и лични умения 

МКБППМН 

Община Алфатар 

Общински и 

държавен 

бюджет  

 

Дейност 2.1.3. Запознаване с 

възможностите, които предоставят 

новите Европейски програми и 

кандидатстване по тях 

Областен 

информационен 

център, Община 

Алфатар, ДБТ 

Дулово 

Не 

приложимо 

 

Специфична цел 3: Развитие 

на таланта, творческите 

умения и културното 

изразяване на младите хора 

 

Мярка 3.1. 

Подобряване на възможностите за 

реализация на социалните и 

творческите умения на младите 

хора, съобразно техните интереси и 

стимулиране на инициативността и 

младежкото творчество 

Дейност 3.1.1. Организиране, 

провеждане и участие в различни 

прояви и инициативи, съгласно 

Културния календар на Община 

Алфатар 

 

Община Алфатар, 

осемте читалища 

 

 

Държавен и 

общински 

бюджет 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІII „НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ” 

 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансира

не 

Специфична цел 1: Превенция на 

факторите, създаващи риск за здравето 

на младите хора 

 

 

Мярка 1.1. 

Насърчаване и 

подпомагане на 

сътрудничеството между 

здравните специалисти, 

РЗИ, МКБППМН, БЧК за 

утвърждаване на 

здравословен начин на 

живот 

Дейност 1.1.1. Организиране и участие 

в програми, свързани с профилактиката 

и промоцията на здравето на младите 

хора 

Община Алфатар, 

РЗИ, МКБППМН, 

БЧК 

 

 

Общински и 

държавен 

бюджет 

 

 

Дейност 1.1.2. Провеждане на 

информационни кампании по повод: 

Международен ден за съпричастност 

със засегнатите от ХИВ/СПИН / 26 

юни - Световен ден за борба срещу 

Община Алфатар, 

МКБППМН, БЧК 

 

 

 

Държавен и 

общински 

бюджет 
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наркоманиите и 31 май - 

Международен ден за борба с 

тютюнопушенето; 1 Декември –

Световен ден за борба срещу СПИН 

  

Мярка 1.2. 

Насърчаване на 

физическата активност и 

спорта сред младите хора 

Дейност 1.2.1. Разнообразяване на 

спортните инициативи и състезания 

 

Община Алфатар, 

ФК, МКБППМН 

Общински 

бюджет, 

външно 

финансиран

е, Държавен 

бюджет 

Дейност 1.2.2. Организиране на прояви, 

посветени на Европейската седмица на 

спорта и физическата активност; 17 май 

– Ден на българския спорт 

Община Алфатар, 

директори на 

учебни и детски 

заведения, КЦД  

 

Общински 

бюджет, 

външно 

финансиран

е, Държавен 

бюджет 

 

 

ПРИОРИТЕТ IV „ПРЕВЕНЦИЯ НА СОЦИАЛНОТО  ИЗКЛЮЧВАНЕ  НА  МЛАДИ  ХОРА  В  НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ” 

  

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансира

не 

Специфична цел 1:  

Превенция на социалното изключване на 

младежи в неравностойно положение –

младежи в специализирани институции; 

младежи с увреждания; младежи, напускащи 

специализирани институции; младежи, 

страдащи от различни зависимости и други 

групи младежи в риск 

Мярка 1.1. 

Подобряване 

качеството на 

социалните услуги 

за млади хора в 

специализираните 

институции и 

осигуряване на 

Дейност 1.1.1. Организиране на 

благотворителни кампании за деца и 

младежи в неравностойно положение 

БЧК, Община 

Алфатар 

 

Общински 

бюджет, 

Спонсорства 
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подкрепа за 

пълноценното им 

включване в 

обществения живот 

Дейност 1.1.2. Включване на деца и 

ученици в неравностойно положение в 

организираните културни събития 

Община Алфатар, 

читалища, учебни 

и детски заведения 

Общински 

бюджет, 

Държавен 

бюджет, ОП, 

МКБППМН 

 

ПРИОРИТЕТ V  „РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО”  

Специфична цел  Дейност Отговорни 

институции 

Финансир

ане 

Специфична цел 1:  

Развитие на доброволчеството сред 

младите хора като движеща сила за 

личностно развитие, мобилност, учене, 

конкурентоспособност, социално 

сближаване, солидарност между 

поколенията и формиране на гражданско 

самосъзнание. 

Мярка 1.1. 

Популяризиране на 

доброволчеството 

Дейност 1.1.1. Разпространение на 

добри практики за доброволчески 

инициативи чрез официалната 

страница на община Алфатар, в 

социалната мрежа и местния 

радиовъзел 

Община Алфатар, 

БЧК 

Общински 

бюджет 

 

ПРИОРИТЕТ VI „ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА” 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансиране 

Специфична цел 1:  

Осигуряване на възможности за 

пълноценно участие на младите хора в 

гражданския живот и за приобщаването 

им към основните демократични 

ценности и стандарти 

 

Мярка 1.1. 

Насърчаване на 

самоорганизирането на 

млади хора 

Дейност 1.1.1. Стимулиране и 

подпомагане инициативите на младите 

хора 

Община Алфатар 

 

 

Общински 

бюджет, ОП 

 

Мярка 1.2. 

Осигуряване ефективно 

представителство на 

интересите на младите 

хора 

Дейност 1.2.1. Участие в 

информационна среща относно 

възможностите за обучение по 

различни програми  

Община Алфатар, 

ДБТ Дулово 

 

Дейност 1.2.1. 12 август - Ден на 

младите хора от Община Алфатар 

Община Алфатар  
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ПРИОРИТЕТ VII  „РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙOНИ” 

 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансиране 

Специфична цел 1:  

Създаване на подходяща среда за 

развитие на младите хора в малките 

населени места и селските райони 

Мярка 1.1. 

Осигуряване на ефективен 

достъп до образование, 

обучение и информация на 

млади хора в малките 

населени места 

Дейност 1.1.1. Подпомагане на 

читалищата като средища за 

информация и неформално обучение 

Община Алфатар 

 

 

 

Общински 

бюджет 

 

 

Мярка 1.2. 

Привличане на младите 

хора в управлението на 

местното развитие 

Дейност 1.2.1. Насърчаване 

участието на младите хора в 

Местните инициативи и неформални 

групи 

Кметове и кметски 

наместници 

Не приложимо 

 

ПРИОРИТЕТ VIII „РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ” 

 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансиране 

Специфична цел 1:  

Създаване на благоприятна и насърчаваща 

среда за младите хора да участват 

пълноценно в между културното и 

международно младежко общуване 

Мярка 1.1. 

Насърчаване на 

междуетническото и 

между културното 

опознаване, 

толерантност и диалог 

Дейност 1.1.1. Организиране на прояви 

за опознаването на отделните 

общности и техните култури за 

стимулиране на толерантност, 

разбирателство и взаимодействие 

между общностите 

Община Алфатар, 

директори на 

училища, 

читалищни 

секретари 

 

Бюджет на 

институцията 

 

ПРИОРИТEТ IX  „ПОВИШАВАНЕ НА РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА” 

 

Специфична цел Мярка Дейност Отговорни 

институции 

Финансиран

е 

Специфична цел 1:  Мярка 1.1. Дейност 1.1.1. Активно участие на Община Алфатар,  
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Стимулиране на активното участие на 

младите хора в превенцията на 

престъпността 

 

 

Изграждане на доверие 

между младите хора и 

служителите от 

структурите на МВР 

младите хора в превантивни 

програми и кампании 

МКОРС, МКБППМН 

Дейност 1.1.2. Лекции и беседи в 

часовете на класа, съвместно с 

представители на РУ на МВР  

Директори на учебни 

заведения, Община 

Алфатар, 

МКБППМН, Детска 

педагогическа стая 

Общински и 

държавен 

бюджет 

 

Мярка 1.2. 

Развитие на култура на 

пътна  безопасност сред 

младите хора. 

 

Дейност 1. 2. 1. Осъществяване на 

съвместни инициативи за опазване по 

пътищата живота и здравето на 

децата  

МКБППМН, РУ на 

МВР, училища 

 

 

Общински и 

държавен 

бюджет 

 

 

Дейност 1. 2. 2. Участие в 

организирането на състезания, 

викторини, конкурси, тематични 

изложби и забавни игри, свързани с 

прилагането на правилата за 

безопасност на движението по 

пътищата и разпространение на 

информационни материали 

Училища, 

МКБППМН, РУ на 

МВР  

 

 

  

Общински и 

държавен 

бюджет 

 

 

 

 

 

Дейност 1. 2. 3. Участие на млади 

хора в Европейския ден за пътна 

безопасност-25 юли; м. ноември- 

Световен ден за възпоменание на 

жертвите от ПТП 

Училища, 

МКБППМН, Община 

Алфатар, РУ на МВР 

Общински и 

държавен 

бюджет 

 

Финансирането на дейностите заложени в Плана ще се осъществи чрез средства от държавния и общински бюджет, 

оперативни програми, донорски програми, спонсорства. 
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ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ 

 

Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията 

и оперативното взаимодействието между общинска администрация – Алфатар и: 

- Министерство на труда и социалната политика; 

- Министерство на младежта и спорта; 

- Министерство на образованието и науката; 

- Общински съвет - Алфатар; 

- Дирекция „Бюро по труда” – гр.Дулово; 

- Дирекция „Социално подпомагане” – гр. Алфатар; 

- РУ на МВР Силистра; 

- Представители на бизнеса; 

- Младежките сдружения; 

-Учебните заведения, намиращи се на територията на общината; 

- Кризисен център за деца гр. Алфатар 

- Читалищата в община Алфатар; 

- Общинска организация на БЧК Алфатар; 

- Местната комисия за обществен ред и сигурност МКОРС); 

- МКБППМН; 

- Спортни клубове 

 

IV. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ 

НА ПЛАНА 

 

В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и 

координацията между ангажираните институции ще бъде осъществявана от 

експерти на общинска администрация и в резултат ще бъде изготвен Годишен 

доклад. 

Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при 

постъпване на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности. 

 

V. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И 

ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА 

 

За осигуряване на публичност, планът ще бъде публикуван на официалния 

сайт на Община Алфатар – http://alfatar.egov.bg. 

 

 

 Общинският план за младежта 2016 г. е приет с решение № 57 от 

протокол № 005 от 26.02.2016 г. на Общински съвет – Алфатар. 

 

http://alfatar.egov.bg/

