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УТВЪРДИЛ,  

 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

НА ОБЛАСТ ДОБРИЧ:…………………………. 

   КРАСИМИР КИРИЛОВ 

 
 

 

 

ГОДИШЕН ОБЛАСТЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА  

ОБЛАСТ ДОБРИЧ - 2021 г. 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 

Грижата за младите хора е най-важната национална кауза, за да осигурим 

европейско развитие на България. Държавната политика за младежта е целенасочена и 

последователна дейност на държавата, общините, младежките организации и 

обществото, която има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно 

личностно развитие на младите хора в България и участието им в обществения и 

икономическия живот, както и приобщаването им в  управлението на местно, 

областно и национално ниво чрез дейности, насърчаващи развитието на младежите в 

страната. 

Областният план за младежта, разработен от Областна администрация Добрич 

е инструмент за изпълнение на приоритетите на общинските администрации, 

намиращи се на територията на област Добрич и националната политика за младите 

хора. 

Настоящият Годишен план за младежта 2021 г. се приема в изпълнение на 

Закона за младежта – в сила от 20.04.2012 г. (Обн.-ДВ бр.31 от 20.04.2012 г., изм. ДВ 

бр. 68 от 02.08.2013 г., изм. ДВ бр. 14 от 20.02.2015 г. изм. и доп. ДВ. бр.24 от 16 

март 2018г., доп. ДВ. бр.77 от 18 септември 2018г., изм. ДВ. бр.21 от 13 март 

2020г.) и Националната стратегия за младежта 2012-2020 г.  

В изпълнение на чл.13 и чл.14 от глава Втора на Закона за младежта, 

Областните управители осигуряват провеждането на държавната политика за 
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младежта на територията на съответната област и изготвят областните планове за 

младежта, като обобщава общинските планове за младежта. 

В изпълнение на чл.15 и чл.16 от глава Втора на Закона за младежта ежегодно 

до 31 януари се подготвят и утвърждават общинските годишни планове за младежта 

за текущата година. Тези документи определят целите и приоритетите на общинските 

политики за младите хора, както и финансовите ресурси за реализирането им. 

 

Областният план за младежта 2021 година съдържа: 

 

 Анализ на предизвикателствата пред младежта в област Добрич; 

 Приоритетите и специфичните цели за провеждане на регионалната 

политика за младежта и мерки за постигането им; 

 Описание на съвместими дейности, които допринасят за постигане на 

целите на Националната стратегия за младежта; 

 Организация и координация на дейностите за постигане на дейностите; 

 Действия по наблюдение и оценка на областния план за младежта; 

 Реда и начина за осигуряване на информация и публичност на плана. 

Настоящият план определя основните цели и приоритети в областта на 

младежките политики. Той се базира на потребностите на младите хора, отразени в 

приетите общински планове и е в съответствие с приоритетите на европейската 

политика за младежта. 

Областният план за младежта се реализира в партньорство с всички 

заинтересовани страни на областно ниво. 

 

ІІ. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЛАСТ ДОБРИЧ. 

 

 Широкият обхват на темите, които вълнуват и въпросите, които стоят пред 

младите хора, налагат многосекторен подход за създаване и изпълнение на областния 

план за младежта през 2021 г. Той не може да бъде добре разработен документ и да 

отбележи напредък, ако в него не са заложени мерки и дейности, които обуславят 

успешно партньорство между всички сектори, свързани с живота на младите хора. Ето 

защо настоящият план се основава на традиционното институционално 

сътрудничество и залага мерки за по-добра координация в сфери като образование, 

трудова заетост, социално включване, здравеопазване, етническа толерантност, 

младежко доброволчество, равнопоставеност на половете и конкурентоспособност.  

 Като младеж се дефинира всяко едно лице на възраст между 15 и 29 години. 

 Структурата на младежите в област Добрич се разпределя по следния начин: 

възраст общо В градовете В селата 

 всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

15 - 19 8 303 4 264 4 039 5 370 2 755 2 615 2 933 1 509 1 424 

20 - 24 7 045 3 588 3 457 4 631 2 368 2 263 2 414 1 220 1 194 

25 - 29 8 820 5 618 4 202 5 841 2 962 2 879 2 979 1 656 1 323 
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Област Добрич Младежи в градовете Младежи в селата 

Общо: 24 168 15 842 8 326 

Данните са от Националния статистически институт, актуални към 13.04.2020 г.  

 

ІІІ. ВИЗИЯ. 

Подобряване и повишаване качеството на живот на младите хора и на 

условията за реализация на всеки млад човек, чрез устойчиви механизми за 

инвестиране в младежта като значим социален капитал и за мобилизиране потенциала 

на младите хора в развитието на България и Европейския съюз.  

 

IV. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ 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. 

 
 
Целеви групи: 

Областният план за младежта е насочен към младите хора от 15 до 29 г., без 

разлика в техните образователни, социални, имуществени, политически и етнически 

убеждения. 

V. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЛАСТНАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА. 

1. Информационни и консултантски услуги в подкрепа на личностното, 

общественото и кариерното развитие на младежта. 

2. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение. 

3. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите 

хора. 

4. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони. 

5. Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора. 

6. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

7. Насърчаване на здравословен начин на живот. 

mailto:obl-dobrich@netplusdb.bg
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8. Дейности, насочени към подкрепа на младежите за успешната им трудова и 

житейска реализация. 

9. Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

10. Дейности за организация на свободното време. 

11. Насърчаване на неформалното обучение. 

12. Дейности в подкрепа на младежкото доброволчество. 

 

VІ.  ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ГОДИШНИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА 2021 Г. 

 Участие на младите хора в обществения, икономическия живот на 

общините, областта; 

 Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора; 

 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги; 

 Стимулиране на разработването и  реализирането на проекти  и 

програми от младежки НПО, като се осигурява партньорство от страна на общинските 

администрации; 

 Подпомагане на младежите от областта по подходящ начин при 

разработването и реализирането на проекти и програми /срещи, дискусии, кръгли 

маси , обучени и др./; 

 Популяризиране на доброволчеството; 

 Стимулиране и подпомагане участието на млади хора в т.ч. и млади 

хора в неравностойно положение в художествената самодейност. Да се подкрепят 

желанията и  възможностите за участие в общински, регионални, национални, 

международни прояви, конкурси, фестивали и други мероприятия; 

 Създаване на условия за системни спортни занимания на деца и 

младежи в свободното време; 

 Подпомагане на младежки инициативи свързани с отбелязването на 

значими събития: 

-09 май – Ден на Европа 

-12 август – Международен ден на младежта 

-08 ноември – Европейски ден на младежта и др. 

 Организиране на лектори за повишаване на сексуалната и здравна 

култура на младежите от общината; 

 
 
     VII. 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. 

Областният управител осигурява провеждането на държавната политика за 

младежта на територията на област Добрич и изготвя областния план за младежта, 

като обобщава общинските планове за младежта. 
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VIII. ФИНАНСИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ. 

 Чрез средства от фондовете на ЕС в рамките на националните 

оперативни програми; 

 Чрез дейности на Младежки информационно-консултантски центрове и 

Национални програми, свързани с младежта; 

 Чрез общински средства, определени за младежки дейности.  

     IX. ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА 

МЛАДЕЖТА. 

 

За да се осигури ефективност на дейностите за отразяване на степента на 

активност, на интернет страниците на Областна администрация – Добрич и на 

общинските администрации, намиращи се на територията на областта, редовно ще се 

публикуват информационни материали и снимки, отразяващи изпълнението на 

плановете за младежта. 

X. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ОБЛАСТНИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 

  

Областният управител ръководи и координира дейността по изпълнението на 

Областния план за младежта.  

Стратегическия документ е отворен за актуализация при необходимост. 

Областния управител ежегодно до 1 март предоставя утвърдения Областен 

план за младежта на Министъра на младежта и спорта.  

Отговорните институции, предоставят годишен отчет по изпълнението на 

плана. 

Областният план и плана за действие за младежта е изготвен на базата на 

представени планове за младежта от осемте общински администрации, намиращи се 

на територията на област Добрич: Добрич, Балчик, Каварна, Шабла, Тервел, 

Генерал Тошево и Крушари; 
Плановете за действие на осемте общински администрации, намиращи се на 

територията на Област Добрич в изпълнение на Националната стратегия за младежта 

2010-2020 г. са неразделна част от Областния  план за младежта, за периода 2021 г. 
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