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Приет с Решение № 187, протокол № 17/22.02.2017г на ОбС- Бойчиновци

І. ВЪВЕДЕНИЕ.
Настоящият план за младежта цели повишаване познанията, готовността, подкрепата и
дефиниране ролята на младите хора за бъдещето на община Бойчиновци. Основната цел на
плана е да подпомогне местните власти при формулирането и успешното прилагане на
младежки политики, както и за социалната интеграция на младежите като важна част от
местната общност.
Общинският план се приема в изпълнение на Закона за младежта / в сила от 20.04.2012
г./ и Националната стратегия за младежта (2010-2020) и е съобразен с потребностите на
младежите в общината. Той определя целите и приоритетите на местната политика за младежта,
както и финансовите ресурси за реализирането й. Подпомагането на младите хора е кауза за
развитие и създаване на благоприятни условия за училищно и професионално развитие,
неформално обучение, социално и личностно реализиране, както и участието им в обществения
и икономически живот.
Общинският план за младежта се реализира в партньорство с всички заинтересовани
страни на общинско ниво: Общински съвет Бойчиновци, Общинска администрация, учебни
заведения, културни институции, МКБППМН и др.
ІІ.АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В ОБЩИНА
БОЙЧИНОВЦИ.
Планът е ориентиран към младите хора на възраст между 15 и 29 години, без разлика в
техните образователни, социални, имуществени, политически, етнически и религиозни
убеждения.
Тенденциите, които се наблюдават в демографско отношение са: трайна миграция на
младите хора от населените места в общината към големите градове, емиграция, снижен ръст на
раждаемостта, чиито следствия рефлектират пряко върху жизнения потенциал на общината.
По данни от ЕСГРАОН към 01.01.2017 г. населението на община Бойчиновци е 8 860 бр.
Населението на възраст между 15 и 29 г. е 1 665 бр. или 18,79 %.
Структурата на младежите в община Бойчиновци се разпределя по следния начин:
Възраст
15-19
20-24
25-29
Общо:

Общо
472
573
620
1 665

Наблюдава се обезпокоителна тенденция на влошаване здравния статус на младежите.
Младите хора не водят природосъобразен начин на живот. Един от проблемите на младежите е
обездвижването им, водещо до рязко влошаване на здравният им статус.
През последните години се наблюдава повишаване на процента млади хора, които са с
наднормено тегло, което ще окаже негативно влияние върху тяхното здраве и активен живот
през следващите години.
Проблемите в образованието са свързани с намаляващата посещаемост на учебните
занимания в училище. За отпадналите от образователната система младежи до 16-годишна
възраст, причините са или семейни-омъжване, или поради системни отсъствия от учебни
занятия.
Като цяло сред всички младежи се наблюдава липса на интерес към формалните методи
на обучение – една значителна част от младежите след 16 годишна възраст напускат училище
поради липса на мотивация да продължат образованието си, нямат придобита степен на
професионална квалификация и възможностите им на пазара на труда са ограничени.
Осигуряването на заетост на младите хора е условие за предстоящото им трудово,
социално и личностно реализиране.
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На пазара на труда, младежите са значителна по размер група от лицата в неравностойно
положение. По данни на Дирекция „Бюро по труда” гр.Монтана безработните младежи до 29годишна възраст, регистрирани на територията на община Бойчиновци към 01.01.2017 г. са 169
броя или 16,06 % от всички 1 052 регистрирани безработни и търсещи работа. Относително
малкият процент на младежка безработица се обуславя от два фактора – младежите в
трудоспособна възраст напускат общината, за да търсят реализация в по-големи градове и
чужбина, а младежите, живеещи на територията на общината в по-голямата си част са ученици.
Част от младите хора са ангажирани с трудова дейност по програми - ОПРЧР, проект
„Независим живот”, Регионална програма за заетост, в частния сектор, като работници в
търговски обекти и предприятия от преработвателната промишленост – хранително-вкусова и
добив и преработка на инертни материали и добив на асфалтова смес.
Общинска администрация използва успешно възможностите на програмата „Старт в
кариерата” за специалисти с висше образование.
Отношението към социалната инициатива е важен индикатор за младежкото участие в
гражданското общество. Ниската социална и гражданска активност е съчетана с аполитичност,
което е сериозна заплаха за демократичните механизми в бъдеще. Това предполага създаването
на модел на сътрудничество между община, кметства и младежта чрез провеждането на
разнообразни инициативи - „Мениджър за един ден“ и др.
Напоследък много привлекателни за младите започват да стават танцовите клубове,
където младежите отиват от една страна, за да спортуват, а от друга – да се забавляват и да
открият среда за социално общуване. В читалищните състави участват и млади хора, които се
изявяват в прояви от културния календар на общината. Със съдействието на ръководствата на
училищата, младите хора участват в културно-масови събития на общинско ниво.
Все още младите хора предпочитат неформалните среди за общуване – събирания с
приятели, спортни мероприятия, интернет форуми и чатове.
Гражданска активност на младите в община Бойчиновци има, но тя е единична и найсилно изразена в интернет пространството. Причина за това може да се търси в липсата на
младежка организация, която легитимно да изразява позицията на младежите, за да се включат
реално в живота и управлението на общината.
Младежките клубове в с.Лехчево и с.Мадан като форма на социална интеграция в
общността са място за осъществяване на социални контакти и срещи на младите хора.
В младежкото свободно време важно място заема спорта. В общината функционират 6
футболни клубове, 1 волейболен, 1 шахматен и 1 клуб по тенис на маса.
Технологиите също заемат важно място в свободното време на младите хора. Мобилните
комуникации и компютрите са част от интересите на младежта.
Основната причина за нарастващата престъпност сред младите хора е, че самото
общество създава условия част от младежите да търсят своето бъдеще в отклоняващото се
поведение. Променената ценностна система, правото на свобода при различни изяви и липсата
на социална защита рефлектират в семейството и светоусещането на младите.
В община Бойчиновци процентът на младежката престъпност е сравнително нисък.
Зачестяват случаите на противообществени и противоправни прояви сред млади хора от пониските възрастови групи.
ІІІ. ВИЗИЯ.
Подобряване качеството на живот и на условията за реализация на младите хора на
територията на община Бойчиновци чрез устойчиви механизми за инвестиране в младежта –
създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда..
ІV.ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА.
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора.
2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги.
3. Насърчаване на здравословния начин на живот.
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4.Повишаване на гражданската активност.
V.ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.
Кметовете на общини осигуряват отчетност, публичност и прозрачност на общинските
политики за развитие на младежта.
Общинските съвети и кметовете на общините си сътрудничат с териториалните
структури на централни държавни органи и гарантират участието на младите хора при
формулирането, изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта.
VІ.ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА
Общинският план за младежта 2017 година е разработен въз основа на планираните
инициативи от Общинска администрация, училищата и читалищата на територията на община
Бойчиновци. В периода на реализация на дейностите, наблюдението на плана и координация
между ангажираните институции ще бъде осъществявана от експерти на общинска
администрация и в резултат ще бъде изготвен годишен отчет за реализираните инициативи.
Планът е отворен за промени и актуализация през целия период на действие.
VІІ.РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА
ПЛАНА
Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на общината.
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