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АНАЛИТИЧНА СПРАВКА - ОБЩИНА АЛФАТАР 

ГОДИШЕН ДОКЛАД ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2015 Г. 

 

Съгласно Закона за младежта кметовете на общини ежегодно отчитат изпълнението на 

дейностите, насочени към младите хора в тяхната община пред областните управители. 

Аналитичната справка съдържа индикаторите, заложени в Националната стратегия за 

младежта (2010-2020).  

Разглежданите индикатори в Националната стратегия за младежта (2010-2020) са както 

следва: 

Приоритет I. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие 

на младите хора 

1. Млади хора, отпадащи от училище – 0% деца отпаднали от училище, 5,88 % 

млади хора отпаднали от училище. 

През учебната 2014/2015 година на територията на Община Алфатар функционираха 

едно основно средищно училище - ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар, в което за учебната 

2014/2015 година се обучаваха 115 ученици от І-VІІІ клас и едно начално средищно училище 

НУ „Отец Паисий” с. Алеково, в което се обучаваха 27 ученици от І-ІV клас от селата Алеково 

и Бистра. За този период няма отпаднали ученици. 

Завършващите основно образование ученици, продължават средното си образование 

предимно в учебните заведения, намиращи се на територията на областта и много малка част 

от тях извън нея, тъй като на територията на общината няма такива. 

Анализът показва, че от през 2015 година от общо 17 ученици, завършващи основно 

образование само 1 момиче от село Алеково не е продължило образованието си и е отпаднало 

от училище. 

2. Младежи, завършващи висше образование – 10 младежи. 

През 2015 година 10 младежи от Община Алфатар са завършили висше образование –

степен „Бакалавър” и продължават обучението си по магистърска степен; 

3. Заетост при младите хора – 4 бр. младежи 
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Отчетната година бе трудна по отношение осигуряване на заетост на младите хора. За 

осигуряване на заетост младежите и работодателите разчитаха основно на мерките по ОП 

„РЧР”. Предвид стартирането на новия програмен 2014-2020 година нямаше достатъчно 

отворени мерки и програми, които да насърчават работодателите да осигурят заетост на 

младежите. 

В края на 2015 година на работа в общинска администрация Алфатар бяха назначени 2 

бр. младежи. 

По данни на ДБТ Дулово 4 младежи на възраст до 29 години са получили заетост по 

схема „Младежка заетост”, разпределени както следва: 

Работодател Програма/мярка/схема Брой младежи 

„Стил мар – Стайков” ЕООД схема „Младежка заетост” 2 

„Алфа Дом” ЕООД схема „Младежка заетост” 1 

„Детелина – 67” схема „Младежка заетост” 1 

Общо: 4 

 

4. Безработица сред младите хора – 14,84 % 

По данни на ДБТ Дулово към 31.12.2015 г. са регистрирани общо 256 безработни лица, 

като 38 от тях са безработни младежи на възраст 18-29 години. 

5. Самонаемане и предприемачество – 0 % 

Няма данни за този индикатор 

6. Професионално ориентиране и реализация – 38 броя младежи. 

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 – чрез официалната Интернет страница 

на Община Алфатар http://alfatar.egov.bg се подобрява информираността на младежите.  

Приоритет III. Насърчаване на здравословен начин на живот 

8. Млади хора, практикуващи спортни дейности –  

На територията на Община Алфатар действа един ФК „Добруджанец”, в който 

тренират около 20 младежи и над 25 деца. Други спортни дейности на територията на 

общината няма. Има желание от страна на младежите за оборудване на помещение с фитнес 

уреди, както и изграждане на фитнес площадка на открито. 

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.. 

http://alfatar.egov.bg/
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Приоритет IV. Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение 

10. Целенасочени мерки за социално подпомагане и социално включване на 

младите хора на възраст от 18 до 25 години – включване в програма „Нови Алтернативи”;  

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

придружаване, менторство), подходящи за млади хора на възраст от 18 до 25 години в 

риск – през 2015 година 5 деца и един младеж ползваха услугата „Личен асистент” по проект 

„Нови възможности за грижа”, деца и социално слаби семейства ползват социалната услуга 

„Обществена трапезария”;  

12. Развитие на социалните услуги за млади хора в специализираните 

институции, насочени към подготовка за извеждането и интегрирането им в общността – 

1 КЦД. 

Настанените в КЦД гр. Алфатар малолетни и непълнолетни получават адекватни грижи 

и подготовка за връщането им в семейна среда след периода на пребиваване в институцията.  

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 VІ. Повишаване на гражданската активност 

15. Участие на младите хора при решаване на младежките проблеми –

ограничен брой млади хора вземат участие при решаване на младежки проблеми 

16. Избирателна активност на младите хора в национални, местни и 

европейски избори – висока 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 отраслите: селско стопанство, дърводобив, 

дървопреработване и млекопреработване, които не са атрактивни за младите хора.  

В част от населените места няма изградена инфраструктура за Интернет. 

Териториалното покритие на общината за достъп до Интернет е осигурено на 50 %. 

Приоритет VIII. Развитие на между културния и международния диалог 
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18. Активност и участие на младите хора в международните образователни 

програми – няма информация; 

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 – 8 младежи на възраст 18-29. 

Кражби, съжителство с непълнолетни и малолетни и противозаконно присъединяване 

към електро преносната мрежа.  

21. Пътнотранспортни произшествия с участие на млади хора – през 2015 няма 

младежи, допуснали ПТП. 

 

Аналитичната справка – Годишен доклад за младежта за 2015 година на Община 

Алфатар е приета с Решение №57, Протокол №005 от 26.02.2016 г. на ОбС – Алфатар. 


