
Приложение 2 

 

АНАЛИТИЧНА СПРАВКА 

по Отчета за 2013 г. на община Алфатар 

 

Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и 

кариерното развитие на младите хора 

1. Млади хора, отпадащи от училище – през 2013 година от 

учебните заведения, намиращи се на територията на Община Алфатар 

няма отпаднали ученици.  

2. Младежи, завършващи висше образование –Завършили 

висше образование през  2013г. - 8 

3. Заетост при младите хора – 5 лица заети по програми за 

заетост с работодател „Община Алфатар”; 2 лица - ЕТ „Лъчезар 

Данков”; 1 лице – ЕТ „Детелина 67” и 1 лице – ЕООД „НИБОРКО” 

4. Безработица сред младите хора; регистрираните младежи в Д 

БТ – Дулово са 28. 

5. Самонаемане и предприемачество – няма информация 

6. Професионално ориентиране и реализация- няма информация 

Приоритет II. Подобряване на достъпа до информация и 

качествени услуги 

7. Разширяване на обхвата и повишаване на качеството и 

достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора – 

няма информация 

Приоритет III. 

8. Млади хора, практикуващи спортни дейности – 35 младежи 

практикуват спортни дейности 

9. Ниво на информираност и придобити умения и знания за 

здравословен начин на живот – по голямата част от младите хора имат 

добро ниво на информираност за здравословния начин на живот. 

Проблематични са млади хора от ромски произход. 

Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади 

хора в неравностойно положение 

10. Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в 

риск на възраст от 18 до 25 години; - няма информация 



11. Социални услуги  в общността (включително от типа подкрепа, 

придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 

25 години в риск, особено за интегрирането им с мерките за закрила на 

детето;-  в община Алфатар подходяща услуга е по проект „Подкрепа 

за достоен живот” 

12. Ориентация на социалните услуги за млади хора в 

специализираните институции към подготовка за извеждането и 

интегрирането им в общността –  КЦД. 

Приоритет V. Развитие на младежко доброволчество 

13. Българските младежи, участващи в международното младежко 

доброволчество;  - няма информация 

14. Увеличаване броя на доброволците в България.- няма 

информация 

Приоритет V. Повишаване на гражданската активност 

15. Участие на младите хора при решаване на младежките 

проблеми; - Ограничен брой млади хора имат желание за участие в 

решаването на проблеми. 

16. Избирателна активност на младите хора в национални, местни 

и европейски избори.- средна избирателна активност 

Приоритет VII. Развитие на младите хора в малките населени 

места и селските райони 

17. Професионална и социална реализация на младите хора в 

малките населени места и селските райони – реализация в секторите: 

услуги, селско стопанство, дърводобив, дървопреработване. 

Приоритет VIII. Развитие на междукултурния и международния 

диалог 

18. Активност и участие на младите хора в международните 

образователни програми - да „Евроскул” – 2; „Коменски” – 3; 

„Леонардо” – 2; „Младеж” – 5. Ученици от гр. Алфатар, обучаващи се 

в средните училища в гр. Силистра  

19. Активност на младите хора по програма "Младежта в 

действие”- няма информация 

Приоритет IX. Повишаване на ролята на младите хора в 

превенцията на престъпността 

20. Правонарушения, извършени от млади хора;  

21. Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора. 


