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Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са един от най-важните
приоритети на общините. Активното участие на младите хора в решенията и
действията на местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради
по-демократично, всеобхватно и проспериращо общество. Проблемите на младежите,
тяхната професионална реализация и мястото им в обществения живот са едни от
важните приоритети.
В Общинския план за младежта са очертани всички дейности, инициативи и
проекти на активните млади хора от общината, организирани или не в младежки
организации и НПО. Планът за 2021 г.е разработен в изпълнение начл.15 и чл.16 от
Закона за младежта, влязъл в сила от 20.04.2012 г.Той е ориентиран към младите хора
на възраст от 15 до 29 години, съобразно международните и европейските стандарти.
Реализира се в партньорство с всички заинтересовани страни на общинско ниво:
Общински съвет, общинска администрация, териториални структури на
заинтересованите държавни органи, учебни заведения, културни институции,
неправителствени организации, работещи в областта на образованието, културата,
спорта, екологията, туризмът, МКБППМН и др.
І. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА
ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
Основната характеристика на младежката общност в Община Полски Тръмбеш,
както и предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите по
принцип в национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на
предизвикателствата, определени в Националната стратегия, са присъщи и определящи
поведението и житейската ориентация на младежите и от община. Стремежът към
независимост и самореализация е доминираща черта сред младите хора в общината ни.
За съжаление голяма част от тях са социално и икономически зависими от семействата
си. През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция
особено сред младежи с по-ниско образование. Високообразованите млади хора от
общината не правят изключение от общата тенденция да търсят реализация в големите
градове на България, а част от тях и в чужбина. Голяма част от младите хора над 18
години проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина, те са преди
всичко със средно образование и/ или без трудова квалификация.
В Община Полски Тръмбеш няма добре развито представителство на различни
структури и форми на младежки организации, но широкият обхват на проблемите,
които засягат младите хора, налага прилагането на многосекторен подход в
изпълнението на плана. Основна цел е подобряване качеството им на живот и на
условията за успех на всеки млад човек.
Настоящият план се приема за 2021 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 политиките за младежта.
1.Демографска перспектива
Демографската перспектива в Община Полски Тръмбеш се характеризира с
намаляване на младите хора живеещи в общината най-вече, поради липса на работа,
особено в селата. Голяма част от младите хора се преселват в по-големите градове или
емигрират в чужбина и не се връщат дълги години.Това са хора, за обучението на които
държавата е инвестирала и сега те работят за чужди икономики.

Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 29 години без
разлика на техните социални, политически, религиозни и етнически убеждения.
Поради негативните демографски промени за намаляване на младите хора
живеещи и работещи в Община Полски Тръмбеш, възниква необходимост от
повишаване на информираността им за възможностите за професионално образование
и обучение, както и за кариерно развитие. Това ще допринесе до повишаване на
икономическата активност и създаване на възможности за професионална реализация
на младите хора, както и задържането им в общината.
Трудно е да се определи броят на реално пребиваващите младежи в Община
Полски Тръмбеш, тъй като в различните сезони, той е различен. Една част от младите
хора сезонно пребивават и работят в други населени места и в чужбина, друга част
целогодишно работят в по-големите градове, но не са сменили адресите си. В условията
на динамично развиващо се общество, настъпващите промени и засилващата се
миграция на млади хора в чужбина, на преден план излизат дейностите, които да
мотивират младите хора да се образоват и реализират в България, да търсят и получават
изява, да имат самочувствие на българи и европейци.
2.Образователна структура при младите хора и достъп до образование
Възможностите за професионално развитие, достъп до качествено образование и
участие в местното самоуправление са само част от приоритети, които си поставят
държавата и общините, за да подкрепят личностното развитие и успешната реализация
на младежите.
Професионалното ориентиране е определящо за подготовката на кадри с
квалификация, съответстваща на изискванията на пазара на труда. В общината има
едно средно училище – СУ ”Цанко Церковски” гр.Полски Тръмбеш, където има
професионални паралелки по следните специалности : професия Фермер – специалност
Земеделец и професия Офис секретар – специалност Административно обслужване.
След завършването им обаче младежите нямат реализация или тя е в единични случаи.
Чрез реализиране на инвестиции в учебните и спортни материално-технически бази,
общината се старае да допринесе за достъп на всеки младеж до качествено образование
и възможности за извънкласни дейности.
Община Полски Тръмбеш е предприела и продължава да провежда действия,
мерки, и политики по превенция и ограничаване на отпадането от училище, които
включват първо анализиране на причините довели до не посещение на училище.
Прилага се процедура за провеждане на срещи с учениците, допуснали неизвинени
отсъствия с риск от отпадане от училище и техните родители. Като крайна мярка се
прилага и утвърден механизъм за налагане на санкции на родителите съгласно Закона
за предучилищното и училищното образование.
Предвид сложността на явлението „отпадащи ученици от училище” и
комплексното действие на причините, които го пораждат, е необходимо да продължи
тясно сътрудничество между отговорните фактори на местно равнище за успешното и
трайно преодоляване на този проблем.
Продължава тенденцията за по-строги мерки в образователната система за
задържане на учениците в училище и намаляване на отпадналите младежи. В
изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст са създадени екипи за обхват, които са
регистрирани в информационната система. Членовете на екипите обхождат всички
адреси на подадените деца и ученици. Своевременно са изготвят протоколи за
физическо посещение на адрес, които се подават в РУО –В.Търново.

3. Младежка заетост
Младежката безработица трябва да се разглежда едновременно с въпроса и за тези
млади хора, които не търсят активно трудова заетост. В действителност същностният
проблем са младежите, които нито работят, нито учат, нито се квалифицират, както и
дългосрочно безработните. 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 ще придобият същите характеристики. Голяма
част от младежите, след приключване на обучението в училище, не се възползват от
възможностите да започнат предлаганата им работа и това ги прави не
конкурентоспособни на пазара на труда. Все още липсва практика работодателите да
инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и служители. Голяма
част от работещите млади хора са демотивирани от заплащането и условията на труд.
Те са ресурс и на сивата икономика, като приемат временна или неквалифицирана
работа, дори и да притежават образователен ценз, тъй като специалностите им не са
конкурентни към момента.
За младежите, които са отпаднали от образованието, нямат придобита степен на
професионална квалификация, възможностите им за задържане на пазара на труда са
ограничени.Част от завършилите училище, ако не кандидатстват във ВУЗ за
повишаване на образованието и придобиване на специалност, започват първата
възможна работа, без особени изисквания към условията на труд. Младите хора без
опит са в неблагоприятно положение и са сред първите засегнати от влошените
икономически условия.
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 и основен фактор за всеки работодател при
подбор на кадри;
-демотивация от предлаганото заплащане при несъобразяване или пренебрегване
на дадената квалификация;
- и не на последно място новата епидемична обстановка във връзка с COVID-19
Община Полски Тръмбеш е един от факторите който е причина за нарастващата
младежка безработица. В период на пандемия се реализират мерки за подкрепа на
създаване на работни места, чрез включване в Национални програми за заетост.
Проблем е, че програмите са с краткосрочен характер. По-важно е в дългосрочен план
да се създадат устойчиви работни места.
По данни на Бюрото по труда в община П.Тръмбеш към 01.01.2021 година на
трудовата борса са регистрирани 42 лица на възраст до 29 години. От тях 9 са с
начално и по ниско, 6 с основно, 25 със средно и 2 с висше образование.
По рискови групи: има 1 лице, регистрирано в ДБТ, като лице с намалена
работоспособност в ДБТ. Има регистрирани 3 майки с деца до 3 години.
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През 2020 г. насочените младежи в общината от Бюрото по труда са:
- на първичен пазар - 59;
- по МЗ по НПДЗ– 1 ;
- по ОП”РЧР” – 9;
- включените в Ателие за търсене на работа - 36
4. Достъп до информация и услуги
През последните години значително се подобрява системата за информираност
на младите хора от селищата на общината. Във всяко едно от тях има добра интернетвръзка, която се ползва както от частни лица, така и от училищата, детските градини,
читалищата и кметствата. Непрекъснато се увеличава броят на младежите, които
ползват личен компютър. За достъп до информация работят както общинската
администрация така и Бюрото по труда и Дирекция „Социално подпомагане”- отдел
„Закрила на детето”.
По Национална програма „ИКТ в училищата” е осигурена Интернет свързаност
за всички училища и обслужващи звена. Интернет местата са в съответствие с броя
осигурени компютри за всяко училище.
Читалищните библиотеки в Община Полски Тръмбеш целогодишно работят
като средища за информация, комуникация, обучения и културна дейност. В пет от
читалищните библиотеки има оборудвани места с интернет достъп по програма
„Глобални библиотеки“. Те дават възможност за информиране и достъп до услуги в
подкрепа на развитието на младите хора. Библиотеката в гр.Полски Тръмбеш провежда
и обучение за компютърна и информационна грамотност.
Голяма част от младите хора в общината проявяват интерес към спортните
клубове и танцови състави, включват се в самодейни състави, както и в други
извънучилищни форми към читалищата.
Можем да направим извода, че с всяка измината година нараства броят на
младите хора, които се включват в различни инициативи и мероприятия.
5. Гражданска активност
Младежите все по-активно се организират в социалните мрежи за провеждане
на различни мероприятия с дълбоко хуманна същност –концерти, изложби, за
събиране на средства за страдащи от тежки болести, болни деца и млади хора.
Диалогът с младите хора на общинско ниво по въпроси, които засягат
организирането на тяхното ежедневие, все още не е развит на ниво европейски модели
на представителство чрез създаване на местни младежки съвети. Въпреки че през
последните години броят на обществено ангажираните млади хора намалява, те успяват

чрез различни форми и средства да изразят своята позиция към обществено значими
каузи, към вземането на управленски и политически решения.
6. Младежко доброволчество
През последните години се провеждат дейности и се работи в посока
популяризиране на доброволчеството сред учениците и привличане на заявилите
желание да се включват в различни обществени инициативи.
Младежите в малките населени места не намират достатъчна мотивация и
причини, за да бъдат част от неправителствени организации. Те проявяват по-голям
интерес към артистичните и спортните групи и клубове -танцови състави, групи за
автентичен фолклор, певчески състави, футболни и шахматни клубове и др.
Основен извод остава, че липсват ефективни действащи инициативи от страна на
младите хора в общината при вземането на важни обществени и социални решения на
общинско ниво.
7. Здравословен начин на живот
През последните години статистически данни и изследвания констатират
изключително тревожни тенденции по отношение на здравето на децата и младите
хора, свързано с тяхното поведение, като: разпространена агресивност, употреба на
психоактивни вещества, рисково сексуално поведение и ранна бременност. Не е за
пренебрегване и факта, че има млади хора, които имат определена зависимости. Това
само по себе си говори за влошаване на здравето сред младите хора, което налага
промотирането на здравословен начин на живот сред тях. Всичко това доказва
необходимостта от разработването и прилагането на програми за намаляване на
социалната и здравна уязвимост на младите хора и утвърждаването на хуманитарни
ценности сред тях.
Осъществяването на провеждане на политики по превенция на здравословен
начин на живот и вредите от зависимостите се провежда от медицинските специалисти
работещи в здравните кабинети в детските градини и училищата – 5 на брой, и един
здравен медиатор към общината.
Теми за здравословен начин на живот се плануват в тематичното разпределение
и на класните ръководители с участието на медицинските лица. Реализираните
превантивни дейности и инициативи във всички училища на общината са насочени към
предотвратяване на рисково поведение на децата и младите хора, свързано с употребата
на наркотични вещества. Осъществяват се беседи, кампании за СПИН и алкохол.
Младежите които посещават училище се занимава по-активно със спорт – в часовете по
физкултура и в извънучилищните форми. Учениците участват в спортни празници,
кросове, турнири и спортни състезания.
На територията на общината има сформирани клубове по различните видове
спорт. Младите хора имат възможност да спортуват активно при изявено желание от
тяхна страна, според личните им предпочитания. Чрез различните спортни занимания
те развиват ценни физически и психически качества, осъществя се превенция на
заболявания, както и превенция на противообществените прояви и престъпността.
Общината разполага със стадиони, футболни игрища, както и фитнес уреди на
открито в градския парк в град Полски Тръмбеш. Чрез спортни занимания основно в
училищата, младите хора развиват ценните физически и психически качества,
осъществява се превенция на заболявания, както и превантивни мерки срещу
противообществените прояви и престъпността.

8. Социално включване на младите хора
Социалното подпомагане на хората в неравностойно положение от общината,
включително и на младите хора, се осъществява в съответствие с изискванията на
Закона за социалното подпомагане, Правилникът за неговото прилагане и Законът за
семейните помощи за деца. Социалните работници от отдел „Социално подпомагане”,
както и здравният медиатор, предоставят обучителни и консултативни услуги на
бременните, родилките и майки с деца до 3 години. Целта е намаляване на рисковете
от усложнения по време на бременност, изоставяне на децата след раждане,
придобиване на навици за отглеждане на новородените.
Община Полски Тръмбеш предоставя социални услуги на деца и младежи в
неравностойно положение.
В град Полски Тръмбеш работи Център за обществена подкрепа, който
предоставя услуги на деца и младежи от общината. Дейностите му се осъществяват по
закони, правилници, методики, правила и процедури за работа с деца и младежи в
неравностойно социално положение, деца и младежи в риск, от социално слаби
семейства, с увреждания и други.
Социалните услуги в Община Полски Тръмбеш се предоставят в следните
структури:
- Център за социална рехабилитация и интеграция
- Център за обществена подкрепа
- Домашен социален патронаж
-По проекти се предоставят социалните услуги «Патронажна грижа за възрастни
хора и лица с увреждания» и «Приемна грижа»
В общината се реализира и проект «Социални, икономически и образователни
мерки за интеграция на уязвими групи в Община Полски Тръмбеш».
9.Развитие на междукултурния диалог
Община Полски Тръмбеш работи за създаване на благоприятна среда за
насърчаване на междукултурния диалог, чрез който се осъществяват размяна на мнения
между индивиди или групи с различни етнически, културен, религиозен и езиков
произход и наследство въз основа на взаимно разбиране и уважение.
Във всички училища и детски градини на територията на Община Полски
Тръмбеш са създадени условия за равнопоставеност, организират се различни форми за
подпомагане на културните изяви на децата. Като резултат от тези дейности е
успешната социализация на учениците от уязвимите групи и формиране на подходящ
социално - психологически климат в учебните заведения на общината.
10. Младежка престъпност
Намаляват случаите на противообществени и противоправни прояви сред
млади хора от по-ниските възрастови групи. Добрите резултати, свързани с
намаляването на детската престъпност, са свързани с превантивната дейност, която
осъществява МКБППМН и инспектора от Детска педагогическа стая. Тя се изразява в
организирането и провеждането на индивидуални и групови консултации с деца и
родители, информационни кампании по превенция употребата на наркотични вещества,
асоциално поведение, трафик на хора, изработване на информационно-образователни
материали, посещения в училища, обмен на информация между институциите,
свързани с подкрепа на деца. МКБППМН работи и по посока подкрепа и помощ на
децата с противообществени прояви и на техните родители, което в голяма степен
помага и върху възпитанието на децата.

Изводите, които правят работещите в системата по превенция на
противообществените прояви и престъпления сред подрастващите е, че най- важното е
превантивната работа с младите хора.
ІІ.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ 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.
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща
среда за качествена професионална реализация на младите хора в Община Полски
Тръмбеш.
Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.
Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална
подкрепа на пълноценното и обществено развитие на младите хора в съответствие с
потребностите и интересите им.
Приоритет 3. Насърчаване на здравословния начин на живот.
Стратегическа цел: Осигуряване на равенство в достъпа до качествени здравни
услуги и превантивни програми на всички млади хора , младежите с увреждания,
младежите от етнически малцинствени групи. Насърчаване на здравословния им начин
на живот.
Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на младите хора в
неравностойно положение.
Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в
неравностойно положение-младежи с увреждания, младежи напускащи специализирани
институции, младежи страдащи от различни зависимости и други групи младежи в
риск.
Приоритет 5. Развитие на младежкото доброволчество.
Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като
движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентноспособност,
социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско
самосъзнание.
Приоритет 6. Повишаване на гражданската активност.
Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на
младите хора в гражданския живот и за приобщаването им към основните
демократични ценности и стандарти.
Приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите
хора във всички населените места в Община Полски Тръмбеш.
Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог.
Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за
младежите и пълноценно им включване в междукултурното и международното
младежко общуване.
Приоритет 9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в
превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени
от млади хора.

ІII. ДЕЙНОСТИ
1. Проучване мнението и нагласите на младежите
2. Разработване и разпространение на информационни материали
3. Предоставяне на актуална, систематизирана и достъпна информация
4. Организиране на общински информационни кампании
5. Насърчаване на самоорганизирането на младите хора
6. Насърчаване към образование и обучение
7. Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение и информация
на младежите в малките населени места и селските райони
8. Насърчаване на междуетническото и междукултурното опознаване, толерантност и
диалог
9.Насърчаване на работодателите да осигуряват възможности за повишаване на
квалификацията на своите служители
IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ
НА ЦЕЛИТЕ
Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и
оперативното взаимодействието между:
- Общинска администрация
- Дирекция “Социално подпомагане”
- Дирекция “Бюро по труда”
- Училища
- Читалища
- Регионално управление на образованието
- Министерство на образованието и науката
- Други институции
V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта 2021 г. е разработен въз основа на планираните
инициативи от общинска администрация, читалища, учебни заведения, социални
институции.
В периода на реализация на дейностите, наблюдението на изпълнението на
плана и координацията между ангажираните институции ще бъде осъществено от
експерти на общинска администрация.
Планът е отворена система и подлежи на промени през годината при постъпване
на предложения и идеи за младежки мероприятия и дейности.
Мониторинг на текущото изпълнение на дейностите извършва отдел „Социална
политика, образование и култура”.
VI. ПУБЛИЧНОСТ
Общинският план за младежта е стратегически документ за разработване на
конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхното развитие и реализация.Той ще
бъде публикуван в сайта на Община Полски Тръмбеш.

