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I.

Въведение
Областният план за младежта на област Пловдив за 2015 г. е документ, който е

изготвен въз основа на подадената информация от общините на територията й. Планът
има основна цел да се създават възможности за насърчаване на икономическата
активност и кариерното развитие на младите хора, подобряване на достъпа до
информация и качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот,
превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно положение,
развитие на младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност,
развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, развитие на
международния и междукултурния диалог и повишаване на ролята на младите хора в
превенцията на престъпността.
За постигане на целите си Областният план за младежта на област Пловдив
обобщава и се стреми да допълни общинските планове за младежта, като създаде
платформа за осъществяване на по-мащабни действия на областно ниво чрез
взаимодействие на Областна администрация – Пловдив със структурите на общините и
териториалните звена на централната власт, неправителствените организации и
сдруженията на територията на област Пловдив.
Областният план за младежта на Област Пловдив за 2015 г. се изготвя в
съответствие с изискванията, зададени в Стратегията на ЕС „Европа 2020”,
Националната стратегия за младежта 2012 – 2020 г., Националната стратегия за Учене
през целия живот 2014-2020, Националния план за изпълнение на Европейската
гаранция за младежта 2014-2020 г., Регионалния план за развитие на Южен централен
район 2014-2020 г., Областната стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г. и
е съобразен с изискванията на Закона за младежта, приет през 2012 г.
В сферата на младежката политика на област Пловдив се предвижда инвестиране
на средства в размер на 1 949 267 лв. които са разпределени по приоритети както е
посочено в диаграмата (Приоритет 1. насърчаване на икономическата активност и
кариерното развитие на младите хора; Приоритет 2. подобряване на достъпа до
информация и качествени услуги; Приоритет 3. насърчаване на здравословния начин
на живот; Приоритет 4. превенция на социалното изключване на младите хора в
неравностойно положение; Приоритет 5. развитие на младежко доброволчество;
3
ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ
4002 Пловдив, пл. Никола Мушанов 1,
тел.: +359 32 605 511, факс: +359 32 625 719
е-mail: governor@pd.government.bg , web: www.pd.government.bg

Областен план за младежта на област Пловдив за 2015г.
Приоритет 6. повишаване на гражданската активност; Приоритет 7. развитие
на младите хора в малките населени места и селските райoни; Приоритет 8.
развитие на междукултурния и международния диалог; Приоритет 9. повишаване
ролята на младите хора в превенцията на престъпността.)
197 200 лв.
10%

13 9850 лв.
7%

34 050 лв.
2%

166 600 лв.
8%

966 073 лв.
50%

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 1
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 2
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 3
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 4

14 967 лв.
1%

ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 5
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 6
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 7
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 8
ОБЩО ПО ПРИОРИТЕТ 9

173 060 лв.
9%

II.

74 592 лв.
4%

182 875 лв.
9%

Анализ на ситуацията и
младежите в област Пловдив

предизвикателствата

пред

1. Икономическа активност и кариерно развитие на младите хора
Кръговата диаграма отразява предвидените средства в изпълнение на приоритет 1.
за изпълнението на Областния план за младежта на област Пловдив за 2015 г., като е
направено разпределение по оперативни цели – („1.2.1.Оперативна цел: Улесняване на
прехода от образование към заетост”, „Оперативна цел 1.2.2: Насърчаване на
икономическата активност на младите хора” и „Оперативна цел 1.2.3: Успешно
съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора”). Очакваните
средства по приоритета са 966 073 лв.
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50 110 лв.
5%

417 848 лв.
43%

Общо по оперативна цел 1.2.1
Общо по оперативна цел 1.2.2
Общо по оперативна цел 1.2.3

498 115 лв.
52%

С оглед социално-икономическото развитие на областта от изключително важно
значение се явява секторът „Образование”, който представлява основата за
личностното развитието на младите хора и разгръщането на целия им потенциал.
Съгласно данните, предоставени от Регионалния инспекторат по образование –
Пловдив (РИО), за учебната 2013/2014г. общият брой отпаднали ученици на
територията на област Пловдив е 305, като се наблюдава намаление на броя на
отпадналите спрямо 2012/2013 г. – 503, което представлява намаление с 39,36 %. За
първия срок на 2014/2015 година броят на напусналите ученици е 100. Като процентно
отношение броят на отпадналите към общия брой учащи в училищната мрежа на
територията на областта за 2013/2014 г. се равнява на 0,98%.
Като основни причини за отпадането се посочват семейни и социални причини,
отсъствия, заминаване в чужбина, слаб успех и болест.
Най-често предприеманите мерки за задържане на учениците и намаляване на
отпадащите са свързани с: обхождане на домовете, срещи с родители и близки на
децата, съвместни действия с отделите „Закрила на детето”, търсене на съдействие от
общинските администрации и Комисиите за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни, организиране на интересни за учениците в различните
възрастови групи извънкласни форми, състезания, участие в проекти и други.
Област Пловдив като цяло е добре осигурена с образователна инфраструктура.
Високото образователно равнище на населението в областния център и в повечето от
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градските

общински

центрове

е

благоприятна

предпоставка

за

социално-

икономическото развитие на областта.
Съгласно статистическите данни на НСИ броят на завършилите през учебната
2013/2014г. към 30.04.2014 студенти е 7 855 души, а в процес на обучение са 33 759
студенти.
Университети и специализирани висши училища
Преподаватели

Статистически
зони
Статистически
райони

Висши
училища

Студенти

В това число:
Общо

Области

Жени

На основна

Общо

В т.ч.
жени

Завършили

Общо

В т.ч.
жени

работа

Южен
централен
район

6

3 123

1 545

1 783

36 929

21 194

8 467

5 504

Кърджали

-

198

83

38

1003

664

185

116

Пловдив

6

2 729

1 362

1 706

33 759

19 325

7 855

5 096

Смолян

-

147

65

29

2174

1098

426

278

Хасково

-

26

16

12

146

141

-

-

Колежи
Преподаватели

Статистически
зони
Статистически
райони

Висши
училища

Студенти

В това число:
Общо

Области

Жени

На основна

Общо

В т.ч.
жени

Завършили

Общо

В т.ч.
жени

работа

Южен
централен
район

2

231

106

162

5 475

2 953

1 286

880

Пловдив

2

197

97

150

5 239

2 932

1 264

-

Смолян

-

34

9

12

236

21

22

-
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Важно стратегическо предимство на областта са функциите на гр. Пловдив като
университетски и научен център с национално и международно значение. Към 2015 г. в
областта функционират 6 висши учебни заведения със статут на университети и
специализирани висши училища, 2 самостоятелни колежа, 26 научни института, 12
звена на БАН и 16 фирмени бази за развитие и внедряване на технологии. Центровете
на висшето образование, науката и развойната дейност, както и значимият кадрови
потенциал са сериозен ресурс за динамизиране на икономиката на областта чрез
развитие на качествено висше образование, привличане и задържане на младо и
образовано население, както и за привличането на инвестиции за развитието на
високотехнологични производства.
Групата на безработните младежи до 29 г. през 2014 г. включва 5516 лица, които
представляват 19,10% от всички безработни в областта. Делът на безработните
младежи до 29 години e намалял с 1486 души спрямо регистрираните безработни
младежи през 2013 г. Безработните младежи до 29 г. с висше образование са 717 към
31.12.2014г.
Областна администрация – Пловдив ще се стреми да подпомага диалога между
институциите, ангажирани с прилагането на НПИГМ на областно и регионално ниво, за
да се постигнат по-ефективни резултати. Тази дейност ще се осъществява чрез
Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив.
Очаква се чрез прилагането на НПИГМ, както и по-нататъшното прилагане на
мерките за заетост да доведат до намаляване на безработицата сред младежите до 29
годишна възраст и повишаване на броя на развиващите самостоятелна дейност.
Младежите, поставени в условията на пазара на труда, имат различен опит по
отношение на заетостта в съответствие със спецификите на населеното място. На
териториите на големите градове в областта възможностите за работа са повече,
засилвайки миграционния ефект от тип град-град и село-град. Значително по-слабо е
изразено механичното движение от тип село-село и град-село.
Основен проблем за младежите при навлизането им в пазара на труда се оказва
липсата

на

практически

опит,

което

е

предпоставка

за

по-ниската

им

конкурентоспособност. Липсата на практически опит също е предпоставка и за по7
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ниското заплащане на младежите. Ниските доходи в комбинация с често пъти лошите
условия на труд е основен фактор за работа в сивия сектор на икономиката.
Трудностите при започване на самостоятелен живот се обуславят и от сравнително
късното навлизане на младите хора в пазара на труда – повечето започват първа
постоянна работа на около 23-годишна възраст. Според подадените данни младите
жени напускат родителите си на около 28-годишна възраст, а мъжете – на около 32.
За да насърчават заетостта сред младежите на територията си, общините и
стопанските субекти в област Пловдив откриват работни места чрез програми за
субсидирана заетост като „Старт в кариерата”, „Студентски и ученически практики”,
чрез които се цели осигуряване на плавен преход от образование към заетост, както и
чрез откриване на т.нар. „зелени работни места” за временна заетост.
Първоначалното навлизане и пълноценно включване в пазара на труда е особено
трудно за младежите със средно, основно или по-ниско образование, които са
отпаднали от системата на формалното училищно образование и които не притежават
квалификация. Общините на територията на област Пловдив отчитат малко или
несъществуващи възможности за придобиване на извънучилищна и допълнителна
квалификация, като възможностите за завръщане обратно в образователната система
също е трудно, а неформалното образование във всички общини е слабо застъпено,
подценено и непопулярно.
В изпълнение на заложените цели в Националната стратегия за учене през целия
живот 2014-2020 г. Областна администрация – Пловдив търси възможности за
изграждане на механизми за прилагане на политиката за Учене през целия живот на
регионално ниво. В тази връзка през 2013 г. в партньорство с МОН и КТ „Подкрепа”,
Областна администрация – Пловдив разработи проектно предложение по програмата
„Учене през целия живот” на Европейската комисия (ЕК), като целта на проектното
предложение беше да започне изграждането на национална мрежа от 28 областни
контактни точки, като се изработят методология и инструментите за намаляване на
броя на преждевременно напусналите училище, насърчаване на чуждоезиковото
обучение и превръщането на мобилността в сферата на образованието в реалност за
заетите и учащите. Проектът бе преработен и в края на 2014 г. е спечелен от МОН, като
през 2015 г. започва неговата реализация.
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На ниво област активно се търси партньорство с МОН за изграждането на
ефективна система за подобряване на образователната среда в региона, като се
разглежда разработвания от МОН модел на Национална система за мониторинг на
системата за учене на възрастни в рамките на проект „BG – изпълнение на програмата
на Европейския съюз за учене на възрастни”, чрез който да се даде възможност на
преждевременно отпадналите от училище да придобият квалификация и нови умения.
Сред младежите обаче е налице желание за започване на собствен бизнес въпреки
силната конкуренция и свития пазар, защото тази форма на заетост предлага
независимост. В тази сфера са необходими действия за подпомагане на младите
предприемачи чрез улесняване на достъпа до кредитиране и предлагане на
професионални консултации. Поради ограничените възможности за неформално
образование и поради все още слабата застъпеност на предприемачеството в системата
на образованието, предприемаческата култура остава на ниско ниво.
2. Достъп до информация и качествени услуги
В изпълнение на Областния план за младежта за 2015 г. в област Пловдив по
приоритетите в тази сфера се планира да се вложат 182 875 лв. (2.2.1. „Оперативна цел:
Формиране на информационна политика, насочена към младите хора”, Оперативна
цел 2.2.2.: „Осигуряване на достъп до услуги за развитие, основани на младежката
работа, индивидуалния подход и оценка на конкретните потребности и особености на
младежката възраст”, „2.2.3. Оперативна цел: Стимулиране на неформалното
обучение сред младите хора.”, 2.2.4. „Оперативна цел: Развитие на таланта,
творческите умения и културното изразяване на младите хора”).
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24 250 лв.
13%

130 лв.
0%

7 950 лв.
5%

Общо по оперативна цел
2.2.1
Общо по оперативна цел 2.2.2
Общо по оперативна цел 2.2.3
Общо по оперативна цел 2.2.4
150 545 лв.
82%

Най-широко разпространени като институции, достъпни за най-широк кръг от
хора и предлагащи достъп до информация, са читалищата. Към днешна дата в област
Пловдив функционират общо 226 читалища, като 30 от тях са разположени в областния
център. Останалите са разпределени по общини както следва: Карлово – 24 читалища,
Асеновград – 24, Първомай-18 , Община Марица -19, Брезово-16 , Община Родопи - 16,
Калояново – 16, Хисаря – 14, Садово – 12, Раковски – 9, Лъки, Стамболийски, Куклен
по 5, Съединение - 10 и Перущица, Сопот и Кричим с по 1. 1 В структурите на
народните читалища активност по отношение на участие в програмата „Глобални
библиотеки - България” са проявили общо 49 библиотеки в градските и селските
райони в областта.
Основните усилия по този приоритет са свързани с подобряването на достъпа до
интернет на младите хора, като това се осъществява чрез подобряване на състоянието
на материалната база в читалищата и библиотеките на територията на общините, които
участват по проекта „Глобални библиотеки”, както и чрез модернизиране на
компютърната база в училищата.

1

Информация от РЕКИЦ – Пловдив.
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Съществен проблем обаче остава невъзможността да се достигне до най-малките
населени места.

ДОСТЪП НА ДОМАКИНСТВАТА ДО ИНТЕРНЕТ
2014
%

Брой

Общо за страната

56,7

1 480 722

Южен централен

54,2

192 584

Dial-up или ISDN

0,6

8 213

Мобилна теснолентова връзка (WAP, GPRS)

2,9

43 010

DSL (ADSL, SHDSL и др.)

9,0

129652

95,3

1 411 174

По видове външни връзки 1

Друга широколентова връзка (кабел, Ethernet, PLC, WiFi, WiMax,
3G, UMTS, HSDPA)

Важна особеност на структурата на интернет мрежата в Южен централен район е,
че 95,3% от мрежата е с широколентова връзка (кабел, Ethernet, PLC, WiFi, WiMax, 3G,
UMTS, HSDPA), което означава, че предоставяните услуги са с високо качество.
От таблицата се вижда, че 54.2 % от домакинствата на територията на Южен
централен район, от който област Пловдив е част, имат достъп до интернет. Въпреки
добрия процент на достъп до интернет в Южен централен район, е необходимо
предприемане на допълнителни мерки за подобряване и разширяване на достъпа до
интернет на домакинствата на територията на област Пловдив.
Областна администрация – Пловдив идентифицира липсата на актуална
информация по редица въпроси, свързани най-вече с познаването на програмите на
национално и европейско ниво от новия програмен период, предлагащи възможности
за финансиране, като пречка за активността на младите хора. Поради тази причина през
2015 г. ще се търсят начини за запознаване на заинтересованите страни с програмите
като „Еразъм+”, „Творческа Европа”, „Европа за гражданите” и доброволческата
програма на Европейската комисия, както и с националните Оперативни програми, като
вече беше реализирана подкрепа за „Националния конкурс за младежки проект” към
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Областните информационни центрове, целящи популяризирането на Оперативните
програми 2014-2020 г. сред младежите.
Целта е чрез повишаването на информираността на младите хора да се създадат
условия за тях да изразяват творческия си потенциал и социална ангажираност в
общността.

3. Здравословният начин на живот
Средствата по приоритет 3 на територията на област Пловдив, които се очаква да
бъдат финансирани са 74 592 лв. („3.2.1. Оперативна цел: Превенция на факторите,
създаващи риск за здравето на младите хора”, „3.2.2. Оперативна цел: Повишаване на
сексуалната култура на младите хора”, „3.2.3. Оперативна цел 3: Насърчаване на
физическата активност и спорта сред младите хора”)
6 800 лв.
9%

5 160 лв.
7%

Общо по оперативна цел
3.2.1
Общо по оперативна цел
3.2.2
Общо по оперативна цел
3.2.3

62 632 лв.
84%

Наблюдава се увеличаване на интереса към здравословния начин на живот.
Засилен интерес има и към участие в спортни клубове и местните структури на
Българския червен кръст (БЧК), организират се също информационни дни в училищата,
беседи относно здравословния начин на живот и различни спортни прояви на общинско
ниво.
Основен проблем остава липсата на достатъчно на брой възможности за
упражняване на спорт и общодостъпни спортни съоръжения, а също и липсата на
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изградени

здравословни

навици,

след

завършването

на

училище

младежите

преустановяват активното практикуване на спорт и това води до фактическото
влошаване на здравословния статус сред хората на възраст между 15 и 29 години.
Нараства броят на младежите, страдащи от изкривявания на костната система, астма и
затлъстяване. Тези заболявания са предизвикани от ограниченото движение или
понякога липсата на такова, неправилната стойка при стоене и ходене и на други
нездравословни навици, чието премахване изисква по-детайлно запознаване на
подрастващите с принципите на здравословния начин на живот.
В Пловдивска област към 31.12.2013 г. функционират 34 болници, 1993 лечебни
заведения за извънболнична помощ, комплексен онкологичен център, център за
психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, център за спешна
медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, диализен център, дом за
медико-социални грижи за деца и два хосписа.
Към 31.12.2013 г. населението на Пловдивска област е обслужвано от 511
общопрактикуващи лекари, организирани в 391 практики за индивидуална и 15
практики за групова първична медицинска помощ. Един общопрактикуващ лекар
обслужва средно 1 327 души население.
Лекарите по дентална медицина, осигуряващи първичната помощ в Пловдивска
област към 31.12.2013 г., са 990 или 14.6 на десет хиляди души. Първичната дентална
помощ се осигурява от регистрирани 876 индивидуални и 57 групови практики по
дентална медицина. През 2013 г. 685 души от населението в Пловдивска област са
обслужвани от един лекар от първична помощ по дентална медицина.
Лекарите, работещи на основен трудов договор в лечебните заведения за
извънболнична специализирана медицинска помощ към 31.12.2013 г. в Пловдивска
област, са 514. От тях най-голям е броят на специалистите по очни болести 63
(относителния дял - 12.3%), следват специалистите по акушерство и гинекология – 54
(10.5% - относителен дял), нервни болести – 44 (8.6%), кардиология – 35 (6.8%) и
детски болести – по 32 (6.2%).
Обезпокоителна тенденция сред младите е все по-честата употреба на цигари,
алкохол и психотропни вещества при това във все по-ранна възраст. Това развитие
налага засилването на информационните кампании за вредите и негативните ефекти
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върху развитието на организма на младите хора при употребата на посочените
вещества.
4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно

положение
Очакваните финансови средства заложени по приоритет 4 са в размер на 173 060
лв. („4.2.1. Оперативна цел: Синхронизиране на младежката политика за лица в
неравностойно положение с политиките за закрила на детето”, „4.2.2. Оперативна
цел: Осигуряване на условия за социална адаптация и насърчаване на социалното
включване на младежите в риск, повишаване на качеството на социалните услуги за
младите хора в неравностойно положение.”, „4.2.3. Оперативна цел: Ограничаване на
предаването на социалното изключване между поколенията.”)
4 100 лв.
2%

0 лв.
0%

Общо по оперативна цел 4.2.1
Общо по оперативна цел 4.2.2
Общо по оперативна цел 4.2.3

168 960 лв.
98%

Целенасочени мерки за социално включване на младите хора в риск на възраст от
18 до 25 години;
В Областната стратегия за развитие на социалните услуги на територията на
област Пловдив 2011-2015 г. има предвидени и програми за социална и трудова
интеграция на младежите, напуснали социалните институции. Те получават нужната
подкрепа – чрез информиране, предоставяне на консултации, съдействие и
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посредничество за намиране на работа и самостоятелно жилище, както и съдействие
при кризисни ситуации. Дейностите се осъществяват от Центровете за обществена
подкрепа, Центровете за социална рехабилитация и интеграция, като се намалява
интензивността пропорционално на нарастващата самостоятелност на младежите.
На младежите им се предоставя специална възможност да се включват в програми
за професионална квалификация, специално предназначени за напускащи социалните
институции и реализирани от Дирекции „Бюро по труда” (ДБТ) и/или по проекти,
подкрепени от ОП „Развитие на човешките ресурси“ и Националните програми за
заетост. Едновременно с това се прилагат общински и национални мерки за
осигуряване на достъп до заетост чрез стимулиране на работодателите, програми за
субсидирани работни места и др. Допълнително се прилагат мерки за осигуряване на
жилище – например чрез настаняване под наем в общинско жилище.
5. Развитие на младежкото доброволчество
Заложените очаквани финансови средства на общините на област Пловдив в
изпълнение на Националната стратегия за младежта по приоритет 5 са 14 967 лв.
(„5.2.1. Оперативна цел: Създаване на повече доброволчески възможности за младите
хора, особено за трансгранична мобилност чрез по-пълно използване на средствата
от програмата на ЕК „ Младежта в действие.”,
Гарантиране

правата

на

младите

доброволци.”,

„5.2.2. Оперативна цел:
„5.2.3.

Оперативна

цел:

Популяризиране на доброволчеството.”)
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1 000 лв.
7%

5 580 лв.
38%

Общо по оперативна цел 5.2.1
Общо по оперативна цел 5.2.2
Общо по оперативна цел 5.2.3

8 087 лв.
55%

На територията на област Пловдив се забелязва засилване на доброволчески
инициативи. На територията на общините на областта са разработени форми на
сътрудничество с Центровете за обществена подкрепа, Младежките информационни
центрове, читалищата и неправителствени организации като Българския червен кръст.
Младежите проявяват особена активност по теми, които пряко ги засягат като
здравословен начин на живот, спорт и екология.
Областна

администрация

–

Пловдив

участва

дейно

в

подкрепата

на

доброволческите инициативи, като подпомага диалога и разпространява информация
относно предимствата на доброволния труд.
С оглед настъпването на програмния период 2014-2020 г. в Европейския съюз и
България е необходимо повишаване на информираността относно настъпилите
промени в програмите и предоставяне на актуална информация, като се търси начин да
се обхване възможно най-голям спектър от заинтересованите страни. Поради тази
причина през 2015 г. ще се търсят възможности за популяризиране на „Еразъм+”,
„Творческа Европа”, „Европа за гражданите” и доброволческата програма на
Европейската комисия, както и националните Оперативни програми.
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6. Гражданска активност на младите хора
Очаквани средства по приоритет 6 за 2015г. са 166 600 лв. („6.2.1. Оперативна
цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора.”, „6.2.2. Оперативна цел:
Насърчаване на гражданското образование и обучение”, „6.2.3. Оперативна цел 3:
Осигуряване на ефективно представителство на интересите на младите хора във
формирането, изпълнението и оценката на секторните политики на национално,
регионално, областно и общинско ниво.”)
23 500 лв.
14%
11 800 лв.
7%
Общо по оперативна цел
6.2.1
Общо по оперативна цел
6.2.2
Общо по оперативна цел
6.2.3
131 300 лв.
79%

В област Пловдив по отношение на гражданската активност през 2014 се
наблюдава положителна тенденция. Чрез работа с НПО, открити общински сесии и в
съвместна работа с различни организации, общините на територията на област Пловдив
опитват да повишат гражданската активност сред младежите.
Положителна тенденция бележи търсенето на НПО, които се занимават с активна
дейност като спортните клубове, клубовете по танци и тези с изразен здравен характер.
Организации като БЧК отчитат нарастване на доброволците в техните редици. Проблем
в тази сфера обаче се оказва ограниченият брой на НПО в общините с изключение на
община Пловдив.
Възможностите на младите хора за участие в обществения живот намират израз в
създадените към общините младежки домове, младежки парламенти и подобни
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структури към общините. В тези структури на младите хора се дава възможност да се
ангажират с разрешаването на важни за тях проблеми. Необходимо е развитие на
механизми за отчитане на младежкото мнение при взимането на решения по важни за
обществото въпроси.

7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските
райoни
За изпълнението на този приоритет в Областния план за младежта за 2015 г. са
предвидени 198 400 лв. („7.2.1. Оперативна цел: Осигуряване на ефективен достъп до
образование, обучение, информация на младите хора в малките населени места и
селските райони”, „7.2.2. Оперативна цел: Мобилизиране на участието на младите
хора в управлението на местното развитие.”, „7.2.3. Оперативна цел: Повишаване на
икономическата активност и създаване на възможности за професионална
реализация на младите хора в малките населени места и селските райони.”)
17 000 лв.
9%

18 200 лв.
9%

Общо по оперативна цел 7.2.1
Общо по оперативна цел 7.2.2
Общо по оперативна цел 7.2.3

162 000 лв.
82%

В област Пловдив се очертава общата за цялата страна тенденция към застаряване
на населението и обезлюдяването на малките населени места. Това се обуславя от
ограничените възможности за заетост по селата и малките градове и обяснява все
утвърдилата се тенденция на миграция село – град.
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Намаляващият брой на хората създава трудности при поддържането на училища и
другите институции, ангажирани в образователната система, което значително
затруднява населението и влошава достъпа до образование. Отчита се необходимост от
обучение

по

широк

спектър

от

професии

в

сферата

на

агрикултурата

и

предприемачеството, за да се развият малките населени места. Към настоящия момент
в селата има ограничена възможност за икономическа активност.
Ограничените възможности за развиване на икономическа активност в малките
населени места и ограничените възможности за намиране на работа обуславят
наличието на миграция от типа село-град, като най-често движението е в посока на
областния център град Пловдив, където възможностите за реализация са по-големи.
Достъпът до информационни технологии не е на необходимото ниво. Все пак
наблюдава се положителна тенденция в това отношение чрез предоставяне на
възможност за достъп до ИКТ в читалищата и създадени специално с тази цел
информационни центрове, като ползването на тези услуги е безплатно. Проблем
представлява малкият брой на интернет доставчици по малките населени места, което
значително забавя навлизането на интернет в домовете. В повечето общини са
необходими действия за подпомагането на развитието на ИКТ.
За младите хора е валидна необходимостта от разработване на допълнителни
механизми за отчитане на тяхното мнение при взимането на решения по значими
въпроси. Възможностите за личностно изявяване в неформална среда са сравнително
ограничени предвид малкия на брой действащи в малките населени места
неправителствени организации.
Съществена роля в това направление може да изиграе изграждането на ефективен
механизъм за прилагането на Националния план за изпълнението на Европейската
гаранция за младежта 2014 – 2020 г., в която акцент се поставя именно върху
ориентирането и консултирането на млади хора.

8. Развитие на междукултурния и международния диалог
По този приоритет за област Пловдив за реализацията на различни проекти за
подобряване на междукултурния и международния диалог са предвидени средства в
размер на 139 850 лв. („8.2.1. Оперативна цел: Насърчаване на междуетническото и
междукултурното опознаване, толерантност и диалог ”, „8.2.2. Оперативна цел:
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Стимулиране и подпомагане на участието на българските младежи в международни
и европейски младежки движения. ")
30 850 лв.
22%

Общо по оперативна цел 8.2.1
Общо по оперативна цел 8.2.2

109 000 лв.
78%

В динамичните условия на днешния свят възможността за работа с хора от
различни култури и националности и способността да се обменят идеи са от голямо
значение за реализацията на всяка личност.
Членството на Република България в Европейския съюз улеснява възможността за
осъществяване на международни обмени чрез проекти с трансгранични партньори и
така също създава условия за младежите в България да развиват положително
отношение към европейските партньори на страната в рамките на ЕС, а и извън него,
като с това също се засилва и чувството за толерантност към различните. Като
тенденция се наблюдава засилена активност при разработването на проекти с
трансгранични партньори за обмен на опит и хора от различни страни.
Съществена роля за развитието на междукултурния и международния диалог ще
играят международните програми като „Еразъм+”, „Творческа Европа”, „Европа за
гражданите” и доброволческата програма на Европейската комисия.
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9. Ролята на младите хора в превенцията на престъпността
Предвидените средства по приоритет 9 са 34 050 лв. („9.2.1. Оперативна цел:
Ангажиране на местната власт, младежките организиции и медиите в превенцията
на правонарушенията, извършвани от младежи”,

„9.2.2. Оперативна цел:

Изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните органи ",9.2.3.
Оперативна цел: Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора. )

13 000 лв.
38%

Общо по оперативна цел 9.2.1
Общо по оперативна цел 9.2.2
Общо по оперативна цел 9.2.3

20 650 лв.
61%

400 лв.
1%

През 2014 годината като извършители на конвенционални престъпления са
установени 3798 лица, от които 2764 са извършили закононарушения през отчетния
период, а 1034 са действали в предишни периоди. За същия период на 2013 г. са
регистрирани 3561 лица извършители на противоправни деяния. Извършителите на
престъпления се увеличават с по-високи темпове от тези, с които нарастват разкритите
правонарушения. В този факт се съдържа симптоматика за повишаваща се
криминогенна активност на населението.
Положителна тенденция се отчита по отношение на детската престъпност.
Установени са 202 непълнолетни и 47 малолетни лица, уличени в извършването на
противоправни деяния, т.е. 7% от всички извършители през 2014 г. са под 18 години. За
2013 г. делът им е бил 9 процента. Установените малолетни и непълнолетни
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извършители през 2014г. са с 66 по-малко от тези, установени през 2013г., но са
участвали в извършването на почти еднакъв брой престъпни посегателства.
През 2014 г. са регистрирани 8 008 престъпления, като е налице спад на
извършените закононарушения с 8 на сто или в абсолютни стойности 697 по-малко в
сравнение с отчетените през 2013г. – 8 705 броя.
Налице е недоверие на младите хора спрямо правоохранителните органи и това
затруднява работата между тях.
Основните дейности за включване на младите хора в образователни кампании,
информационни инициативи и кампании за превенция на рисковото поведение и
престъпността са концентрирани в рамките на учебните занятия в училищата и
заведенията за формално образование. В някои общини за назначени психолози за
консултиране на млади хора за предотвратяване на изолацията и девиантното
поведение.
Активната работа на Местните комисии за борба с противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни също има съществен принос за намаляване на
закононарушенията в областта.
III.

Приоритети в политиката на област Пловдив за младежта.
Приоритетите на Областния план за младежта са съобразени с приоритетите и

целите на Националната стратегия за младежта 2012-2020, като същевременно отчитат
и обобщават предвидените в общинските планове за младежта приоритети, дейности,
мерки и цели.

Приоритет № 1 – Насърчаване на икономическата активност и кариерното
развитие на младите хора
В рамките на този приоритет усилията в област Пловдив ще се насочат от
образование към заетост както чрез насърчаване на предприемачеството, така и чрез
развитие на неформалното образование. Така основните мерки по приоритета могат да
бъдат обобщени по следния начин:
 Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа за
развитие на младите хора в съответствие с потребностите им;
 Разширяване на достъпа до услуги за трудова реализация и стимулиране на
предприемаческите умения;
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 Улесняване на достъпа до информация на младите хора и запознаването им с
наличните

възможности

чрез

изграждането

или

доизграждането

на

информационни центрове и провеждане на конференции с цел информиране
и насочване на младите хора;
 Стимулиране на неформалното учене и поощряване на доброволчеството;
 Създаване на възможности за добиване на практически опит чрез
провеждане на платени и неплатени стажове в административните
структури;
 На общинско и регионално нива чрез участие в различни проекти и
програми;
 Подпомагане на изграждането на партньорска мрежа и ефективен механизъм
за прилагане на Националния план за изпълнение на Европейската гаранция
за младежта 2014-2020 г. на територията на област Пловдив.

Приоритет № 2 – Подобряване на достъпа до информация и качествени
услуги
Достъпът до информация и познаването на наличните възможности могат до
играят ключова роля в личностната реализация на младите хора. Поради тази причина
основните мерки по приоритета са насочени към:
 Разширяване на достъпа до ИКТ на младите хора чрез стимулиране на
обществените структури за достъп до интернет като основно средство за
информация;
 Разширяване на достъпа до услуги и информация чрез електронните страници
на публичните органи
 Организиране на регионални информационни кампании за популяризиране на
участието в проекти и програми/ разпространяване на информация за
програмите като „Еразъм+”, „Творческа Европа”, „Европа за гражданите” и
доброволческата програма на Европейската комисия, както и с националните
Оперативни програми 2014-2020 г. като средство за реализиране на идеи;
 Стимулиране

на

неформалното

учене

като

средство

за

личностно

себеизграждане и развитие в съответствие със стратегическите цели, заложени
в Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г.;
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 Подпомагане на младите таланти в сферата на културата и разпространяване
на местните култура и обичаи.

Приоритет № 3 – Насърчаване на здравословния начин на живот
 Развитие на наличната спортна база и изграждане на нови съоръжение за
спорт;
 Подобряване на здравната култура на младежите чрез по-активна работа
между държавните институции и НПО в сферата на здравеопазването;
 Повишаване на информираността на младите за опасностите от водене на
нездравословен начин на живот чрез организиране на информационни
кампании;
 Популяризиране на туризма сред природата;
 Повишаване на спортната култура.

Приоритет № 4 - Превенция на социалното изключване на млади хора в
неравностойно положение
 Подпомагане на социалното включване на младежите между 18 и 25 години;
 Синхронизиране на политиката за лица в неравностойно положение с
политиките за закрила на детето;
 Създаване на условия за равни възможности за участие в обществения и
политическия живот;
 Стимулиране на заетостта сред младежите, които са застрашени от социално
изключване;

Приоритет № 5 – Развитие на младежкото доброволчество
Усилията на областно ниво се насочват към информиране за ползите от
доброволчеството като средство за личностна реализация и изграждане.
 Популяризиране на възможностите за доброволчество и възможностите,
произтичащи от програмите„Еразъм+”, „Творческа Европа”, „Европа за
гражданите” и доброволческата програма на Европейската комисия, както и с
националните Оперативни програми 2014-2020 г.
 Подпомагане на създаването на устойчиви механизми за подкрепа и
стимулиране на доброволчеството сред младите;
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 Приобщаване на младите доброволци в България към международни
доброволчески дейности;
 Поощряване на обмените с доброволческа цел като средство за придобиване
на нови умения и познания.

Приоритет № 6 – Повишаване на гражданската активност
 Повишаване на гражданското участие на младите хора в обществения живот
чрез изграждането на устойчиви механизми за влияние върху политиката на
общинско ниво чрез изграждане на младежки структури към общинските
съвети;
 Създаване на условия за диалог между младежите и най-близките до тях
структури – изграждане на училищни парламенти с реални правомощия;
 Създаване на условия за активна работа с младежки лидери.

Приоритет № 7 – Развитие на младите хора в малките населени места и
селските райони
 Улесняване на достъпа до образование на младите хора в малките населени
места и селата чрез предлагане на различни услуги, свързани с транспорт и
консултации;
 Насърчаване на предприемачеството в малките населени места и селските
райони чрез улесняване на достъпа до финансиране и предлагане на
консултации за участие по различни програми към ОСП на ЕС;
 Улесняване на достъпа до информация на младите хора чрез поощряване на
общодостъпните общински институции като читалищата и изградените
информационни центрове.

Приоритет № 8 – Развитие на междукултурния и международния диалог
 Оказване на съдействие при реализирането на инициативи и проекти от
международен характер, чрез които да се подкрепя развитието на
толерантността към представители на други народности и обмяна на добри
практики и идеи;
 Търсене на възможности за развиване на механизми за прилагане на
Националната стратегия за учене през целия живот 2014-2020 г. на регионално
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ниво като основа за насърчаване на мобилността и изучаването на чужди
езици сред младите.

Приоритет № 9 – Повишаване ролята на младите хора в превенцията на
престъпността
 Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора чрез
организиране на семинари и информационни кампании;
 Разширяване и подобряване на услугите за социална реинтеграция на млади
правонарушители;
 Създаване на условия за превенция на прояви на „спортно хулиганство“ с
активното участие на младежките организации, фен клубовете и спортните
организации;
 Ангажиране на младежките организации в противодействието на младежката
престъпност и противообществени прояви.
Конкретните дейности за постигането на целите са подробно разписани в
общинските планове за младежта и общинските планове за действие за 2015 година.

IV.

Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Областния
план за младежта
Съгласно Конституцията на Република България областният управител е пряко

отговорен за провеждането на държавната политика в рамките на областта.
Мониторинг по изпълнението на Областния план за младежта се осъществява ежегодно
от отдел „Координация и европейска интеграция” при Областна администрация –
Пловдив.
V.

Ред и начин за осигуряване на публичност на Областния план за
действие
Настоящият Областен план за младежта на област Пловдив се предоставя на

Министерството на младежта и спорта и се публикува на сайта на Областна
администрация – Пловдив. Областният план за младежта на област Пловдив е отворен
документ и подлежи на допълнение при предоставяне на мотивирани предложения от
публичния и гражданския сектор.
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