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ВЪВЕДЕНИЕ
1. Общи положения
Общинският план за младежта на Община Бяла Слатина е
разработен на основание:
- Национална стратегия за младежта 2012 – 2020 година;
- Закон за младежта;
- Национална програма за младежта 2011-2015 година.
Настоящият план определя основните цели и приоритети на Община
Бяла Слатина в областта на младежките политики. Той се базира на
потребностите на младите хора в общината и е в синхрон с приоритетите
на европейската политика за младежта.
Общинският план за младежта е документ за разработване на
конкретни мерки за работа с младите хора, за тяхната реализация и
успешно осъществяване.
Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички
заинтересовани страни на общинско ниво: Общински съвет Бяла Слатина,
Общинска администрация, териториални структури на заинтересованите
държавни органи, училищни настоятелства, учебни заведения, културни
институции, неправителствени организации, работещи в областта на
образованието, културата, спорта, екология, туризъм, МКБППМН, бизнес
организации и др.
2. Визия
Повишаване качеството на живот на младите хора, живеещи в Бяла
Слатина и на условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви
механизми от една страна и от друга - за инвестиране в младежта и
мобилизиране на възможностите на младите хора за развитието на града
и България.
3. Основни принципи за реализиране на плана:
- Съответствие на програмите и услугите за младежи с
националните, европейските и международни стратегически програми;
- Обществена солидарност и толерантност към всички групи
младежи;
- Законосъобразност;
- Децентрализация;
- Равен достъп за всички младежи;
- Изграждане на мрежа от партньорства;
- Иновативност в процеса на планиране и предоставяне на услуги за
младежи;
- Надграждане и усъвършенстване на съществуващи практики, опит и
услуги.
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4. Целеви групи
Общинският план за младежта на Община Бяла Слатина е насочен
към младите хора от 15 до 29 години, без разлика в техните
образователни, социални, имуществени, политически и етнически
убеждения.

АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В
ОБЩИНА БЯЛА СЛАТИНА
Община Бяла Слатина е разположена в Северозападната част на
страната. В административно отношение тя е част от Врачанска област и
попада в Северозападния район за планиране. В състава на общината
влизат 15 населени места. Площта на община Бяла Слатина възлиза на
573.4 km2.
По данни от преброяването през 2011 г. общото население и броя на
младите хора в общината на възраст 15-29 г. е:
Възраст
0 - 85+ год.
15 - 29 год.

Общо
24606
4012

В града
11227
1889

В села
13379
2123

1. Слаби страни:
 Почвените и климатичните условия на общината са благоприятни за
развитието на селското стопанство, но малко млади хора се
занимават с подобна дейност.
 Слабо е общоикономическото развитие на общината – нисък процент
на структуроопределящи предприятия, безработица, ниско равнище
на доходите и обезлюдяване.
 В общината нивото на безработица сред младите хора до 29 години
през 2013 година е 16,2 на сто от икономически активното население.
 Липсата на практически и трудов опит правят младите хора,
завършили средно образование неконкурентноспособни на пазара на
труда. Това принуждава голяма част от тях да потърсят своята
реализация извън общината.
 Наблюдават се миграционни процеси към по-големите градове и към
чужбина, което се отразява негативно на демографския баланс на
общината. Населението е застаряващо.
 Делът на населението на възраст над 59 години по данни от
последно преброяването през 2011 г. е 30,06 %, на възраст под 15
години- 15,27, на възраст 15- 29 г. – 16.3 %.
2. Силни страни:
 Общинската администрация използва успешно възможностите на
програмата „Старт в кариерата”, Компонент 1 - за специалисти,
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завършили висше образование. Към настоящия момент по тази
програма има квота за 4 бройки.
 Община Бяла Слатина разполага с училищна мрежа от учебни и
детски заведения , която е оптимална за потребностите на
населението
на
общината.
През учебната 2013/2014 г. на територията на общината
функционират:
- 3 начални училища;
- 3 основни;
- 2 професионални гимназии;
- 3 среднообщообразователни училища;
- 1 прогимназия;
- 4 целодневни детски заведения – 3 от тях са с един филиал: ЦДГ
„Детелина”, ЦДГ „Радост”, ЦДГ„Червена шапчица” с. Габаре и 1 с два
филиала- ЦДГ „Незабравка” и 2 обединени детски заведения- ОДЗ „Вълка
Ташевска” с.Търнава с филиали в с.Галиче и с.Алтимир и ОДЗ
„Слънчице”гр. Бяла Слатина с филиал с.Попица,
 В ПГО „Елисавета Багряна” в град Бяла Слатина се провежда и
задочна форма на обучение.
 И в ПАГ „Никола Й. Вапцаров” гр.Бяла Слатина за новата 2014/2015
учебна година се планира провеждането на задочна форма на
обучение.
 Общото състояние на
материално-техническата база на
образователните заведения е много добро.
 Училищата и детските заведения в общината активно се включват в
проекти и програми на МОН.
 По ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2007-2014, Проект BG
051РО001 – 4.2.05.001 „Да направим училището привлекателно за
младите хора“ – “Училище за себеутвърждаване и подготовка за
европейски хоризонти (УСПЕХ)“ за осмисляне свободното време на
учениците през учебната 2013/2014 година продължават да работят
шест училища (НУ „Христо Смирненски”- гр. Бяла Слатина, СОУ
„Христо Ботев” – с. Галиче, ОУ „Христо Ботев”- с. Търнава, ОУ
„Георги Стойков Раковски” с.Търнак, ПАГ „ Н.Й.Вапцаров” гр.Бяла
Слатина и ПГО „Елисавета Багряна” гр.Бяла Слатина).
За учебната 2013/2014 година, следните училища са кандидатствали и
са одобрени по следни програми:
1. Национална програма «С грижа за всеки ученик» по Модул 1
«Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в
ученически олимпиади» - Прогимназия «Св. Климент Охридски» -гр.
Бяла Слатина по предмет техническо чертане на стойност 1000 лв.
2. Национална програма «С грижа за всеки ученик» по Модул
«Осигуряване на допълнително обучение на ученици от началния
етап на основното образование за повишаване нивото на
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постиженията им по общообразователна подготовка» - ОУ «Георги
С. Раковски» - с. Търнак – 2310 лв.; ОУ «Св. Св. Кирил и Методий» с. Попица на стойност 770 лв; НУ «Хр. Ботев»- гр. Бяла Слатина на
стойност 1540 лв.; НУ «Хр. Смирненски»- гр. Бяла Слатина на
стойност 1540 лв.
3. Национална програма «С грижа за всеки ученик» по Модул
«Осигуряване на допълнително обучение на ученици от
прогимназиалния етап на основното образование за повишаване
нивото на постиженията им по общообразователна подготовка»- ОУ
«Георги С. Ръковски» - с. Търнак 770 лв. и ОУ «Хр. Ботев» - с.
Търнава с 770 лв.
 Учениците от училищата в общината участват и заемат призови
места в общински, областни, национални състезания и олимпиади.
Отличията и достойните представяния на ученици на областни и
национални изяви отстояват изграждания през годините имидж на
училищата от общината.
 През 2013 г. членовете на МКБППМН са разгледали общо 27
възпитателни дела с 20 извършители и наложили 35 възпитателни
мерки по чл.13 ал.1 от Закона за борба срещу противообществени
прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/ срещу общо 46
възпитателни дела с 37 извършители и наложили 52 възпитателни
мерки.
 По данни от преброяването през 2011 г. според образователната
степен младите хора в общината са разпределени:
Висше

Средно

Основно

249

1560

1795

Никога
Начално Незавършено непосещавали
начално
училище
312
49
47

 Интересът към спорта от страна на младежите е голям. Наши
спортисти заемат призови места в проведени областни и зонални
състезания.
 Община Бяла Слатина има добри традиции в областта на културата.
Духовният живот е съсредоточен в 14 читалища, едно в град Бяла
Слатина и 13 в селата.
 Социалните услуги в община Бяла Слатина са:
- Преходно и Наблюдавано жилище;
- Център за настаняване от семеен тип;
- Дом за възрастни хора и Дом за деца с умствена изостаналост;
- Към детска ясла „Здравец” е разкрита и целогодишно работи
детска кухня с капацитет за 63 деца.
По данни от последно преброяването през 2011 г. младите хора в
общината на възраст 15-29 г. по семейно положение са:
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Възраст
16-19 г.

20-29 г.

Юридическо
семейно
положение
неженени /
неомъжени
женени
/
омъжени
разведени
неженени /
неомъжени
женени
омъжени
разведени

Брой

1128
20
0
2037

/

533
0

Възраст Фактическо
семейно
положение
15-19 г. неженени /
неомъжени
женени /
омъжени
съжителство
без брак
20-29 г. неженени /
неомъжени
женени /
омъжени
съжителство
без брак

Брой

1307
0
0
1418
469
721

 Към училищата съществуват изградени ученически съвети.
 В община Бяла Слатина има
вписани
юридически лица с
нестопанска цел за общественополезна дейност, които имат за цел
подкрепа на млади хора. Ниска е информираността за
реализираните от тях проекти и проведените инициативи.

ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА
ПОСТИГАНЕТО ИМ
1. Стратегическа цел
Създаване на устойчиви механизми за съхранение, развитие и
инвестиране в младежта като социален капитал на Община Бяла
Слатина.
1. Участие на младите хора в общинските дела на Община Бяла
Слатина.
2. Стимулиране инициативността на младите хора, техните
организации и структури при успешното им развитие и реализация в
обществения живот.
3. Създаването на диалог между младите хора и местните власти за
обсъждане проблемите и предприемане на действия за тяхното
решение е една от основните цели на Националната стратегия за
младежта 2012-2020 година.
4. Социалната интеграция на младите хора в местните структури цели
да мотивира и създаде желание у тях за промяна на
съществуващата ситуация към по-добра такава.
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2. Специфични цели:
Специфична цел 1: Насърчаване на гражданската активност и участие
на младите хора в местното самоуправление.
 1.1 Създаване на регистър на младежките сдружения, организации,
клубове и юридически лица с нестопанска цел, ориентирани към
младежите.
 1.2. Институционална подкрепа на младите хора в отстояване на
техните права.
 1.3. Участие на младите хора в местното самоуправление за
решаване на младежките проблеми.
 1.4. Обучение на младежки лидери.
 1.5. Реализация на съвместни проекти и инициативи между младите
хора и местната власт.
Специфична цел 2: Развитие на регионалната младежка политика и
популязиране на младежкото доброволчество.
 2.1.Подобряване уменията на младежките неправителствени
организации, училища, спортни клубове, театрални и др. културни
клубове, читалища и местни партньори за разработване,
финансиране и управление на съвместни проекти.
 2.2.Привличане на младежки граждански структури като партньори/
консултанти и пр. при планиране на младежкото развитие на местно
ниво.
 2.3. Подпомагане обмяната на опит между младежите от различни
държави.
 2.4. Развитие и популяризиране на младежкото доброволчество.
Специфична цел 3: Повишаване на физическа активност и
насърчаване на здравословния начин на живот.
 3.1. Подобряване на съществуващата и изграждане на нова спортна
инфраструктура.
 3.2. Провеждане на различни информационни кампании за
превенция от наркотици, алкохолна зависимост и болести,
предавани по полов път.
 3.3. Инвестиции за развитие и подобряване на здравните услуги.
 3.4. Прилагане на образователни системи за профилактика и
здравословен начин на живот.
Специфична цел 4: Повишаване на качеството на образование и
информираността на младите хора.
 4.1.Продължаване
на
обновяването,
ремонтирането
и
осъвременяването на техническото оборудване в образователните
институции, подобряване на енергийната ефективност в тях.
 4.2.Създаване на възможности за обучение като група от мерки с цел
да се предотврати ранното напускане на училище.
 4.3.Прилагане на програми за образование и професионално
обучение през целия живот.
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 4.4.Гъвкави системи за професионално образование и обучение
според търсенето на регионалния пазар.
 4.5. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал.

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА
МЛАДЕЖТА
Дейности
1
Разработване на проекти за реализиране на
младежки дейности

Организатори
2
Училища

Популяризиране участието на младежите в
Медии
реализирането на проекти чрез семинари, кръгли
МКБППМН
маси, обучения, издаване на информационни
материали /брошури, мултимедийни продукти/
«Св. Валентин» - празник с много забавления
Община Бяла
Слатина
СОУ «Васил Левски» - 100 години гимназиално СОУ «Васил
образование
Левски»
гр.Бяла Слатина
Организиране и провеждане на седмица на
Общинска
отворените врати – кампания за популяризиране
администрация
на местното самоуправление и местната
Училища
администрация по повод 12 октомври – Ден на
МКБППМН
българската община.
Областен и зонален етап на ученически игри.
РИО Враца и Експерт Министерство
на младежта и спорта за област Враца
Фестивал «Фършанги» - с. Бърдарски геран
Кметсво Бърдарски
геран
Празник на пролетта
„Нарисувай своя Великден”
„Ден на земята” - карнавал
Конкурс за млади поети «Николай Хрелков».

Читалища, училища
и детски градини
Община Бяла
Слатина
Община Бяла
Слатина
Читалище
„Развитие-1892”
Община Бяла
Слатина
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Общинска асамблея на детското и ученическо
творчество.
Майски културни празници
Ден на българския спорт

Международен ден на детето
„Детско шоу”
100 години от обявяване на Бяла Слатина за град
Общински турнир по футбол за ученици
Първи училищен звънец
Организиране и провеждане на общински етапи
на Ученически игри, викторина ”Да запазим
децата на пътя” и други регламентирани прояви
„Ден на отворени врати в РУП – Бяла Слатина”
Превантивни кампании за пътна безопасност - 20
ноември – Международен ден на жертвите от
пътно-транспортни произшествия
Младежки инициатива, организирани по повод:
- 9 май – Ден на Европа ;
- 12 август – Международен ден на младежта
Програма на МВР „Работа на полицията в
училищата”
„Ден на отворени врати в Районна служба
пожарна безопасност и защита на населението –
Бяла Слатина”
Участие в инициативи по програмата „Учене през
целия живот”
Отбелязване на 1- ви декември - Ден за
съпричастност
към засегнатите от ХИВ/СПИН
Превантивна работа с младежиправонарушители.
Кандидатстване по програмата „Старт в
кариерата”, Компонент 1.

Община Бяла
Слатина и
НЧ „Развитие-1892”
Община Бяла
Слатина и
НЧ „Развитие-1892”
Община Бяла
Слатина и
волейболен клуб
„Чавдар”
Община Бяла
Слатина
Община Бяла
Слатина
Община Бяла
Слатина
Община Бяла
Слатина
Училища
Общинска
администрация
РУП
РУП
МКБППМН
Училища
РУ ”Полиция”
МКБППМН

РУП
РСПБЗН
МКБППМН
Училища
МКБППМН
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Информационни кампании за популяризиране на
програми за младежка заетост.
Кампании за преодоляване на негативните
тенденции сред младите хора

ДБТ Бяла Слатина
РУП
Училища
МКБППМН

Специфична цел 5: Подпомагане развитието на талантите,
творческите умения и възможностите за изява на младите.
 5.1. Подкрепа на местните състави – професионални и самодейни,
опазващи традициите и развиващи всички форми на изкуство.
 5.2. Участие на младите хора в организираните в Община Бяла
Слатина фестивали, пленери, фолклорни събори и др.
 5.3. Подкрепа за участието на младежи в международни конкурси,
състезания, олимпиади.
 5.4. Създаване на разнообразни възможности за организиране на
свободното време на младите хора през ваканциите и почивните
дни.
Специфична цел 6. Превенция на бедността и социалното
изключване на тези, които са в неравностойно положение.
 6.1. Реализиране на целия потенциал на младежките центрове и
използването им като инструмент за включване.
 6.2. Увеличаване на междукултурното съзнание на всички млади
хора.
 6.3. Подпомагане на младежкото участие при изработване на
политиките, които целят превенция на социалното изключване.
 6.4. Осигуряване на подкрепа за млади семейства.
Специфична цел 7. Повишаване на заетостта сред младите хора и
интегрирането им на трудовия пазар.
 7.1. Подкрепа на начинаещи предприемачи чрез професионално
обучение.
 7.2. Организиране на ежегодна трудова борса за млади хора с
представители на местния бизнес.
 7.3.Създаване на център за консултации, както и брошури, свързани
с кариерното развитие.

ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ
ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ

НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА

Основните принципи за постигане на целите са:
 Реализирането на дейностите изискват съвместни усилия на всички
отговорни субекти;
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 Постигнатите резултати да се базират на съчетаване на
обществената активност с общинската и държавната политика за
младежта;
 При работа с младите хора да се прилагат европейски принципи,
норми и стандарти;
 Организирането и изпълнението на дейностите да е съобразено с
действащата нормативна уредба.
Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на
бюджета на общината, средства от проекти и дарения.

ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ
НА ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения,
проучвания, анкетни допитвания.
Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база
следните показатели:
- съответствие на целите с потребностите на младите хора;
- ресурси за реализирането му;
- степен на постигане на целите;
- въздействие върху целевата група;
- устойчивост на ефекта върху целевата група.
Планът е отворен за промени и актуализация през целия период на
действие.

РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И
ПУБЛИЧНОСТ НА ПЛАНА
Общинският план за младежта и дейностите за неговото изпълнение
ще бъдат публикувани на сайта на общината www.byala-slatina.com
Реализирането на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за
изпълнението му.
Планът е приет на заседание № 44 на Общински съвет Бяла Слатина,
проведено на 27.02.2014 г., с Решение № 710.

ВОДИЛ ПРОТОКОЛА:
/Н. Петрова/

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ:
/Х. Петков/
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