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Приложение II 

 

 

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

НА ОБЩИНА ДЖЕБЕЛ 

ЗА 2021 Г. 

 

I.Въведение 

Настоящият план е разработен в съответствие с чл. 15 от Закона за младежта и 

Националната стратегия за младежта /2010-2020 г./ на Република България. 

Общинският план за младежта е документ за планиране и изпълнение на 

приоритетите на общинската и националната политика за младите хора. Той разглежда 

и анализира интересите, нагласите, нуждите и социалния статус, демографската 

ситуация, условията на образование, неформално учене, професионално, социално и 

личностно развитие на младите хора и тяхното участие в обществения и икономическия 

живот.  

Основната цел на общинския план е подобряване качеството на живот и 

реализацията на младите хора в община Джебел, чрез създаване на благоприятна, 

насърчаваща и подкрепяща среда. 

Дейностите в плана са насочени към подрастващите и младите хора на възраст 

между 15-29 години, организирани или не в различни структури, без оглед на тяхната 

расова, етническа, национална, социална и културна принадлежност. 

 

Годишният общински план за 2021 г. съдържа следните раздели: 

 

1. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Джебел; 

2. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерки за постигането им; 

3. Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите; 

4. Организация и координация на дейностите за постигане на целите; 

5. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за 

младежта; 

6. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана; 

 

II. Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Джебел 

 

1. Демографска перспектива 

Община Джебел е разположена в югозападната част на област Кърджали, 

разположена на 340 метра надморска височина с площ от 229,079 km2 и състояща се от 

47 населени места, от които 46 села и един град и е. 

Град Джебел е административния център на общината и е разположен на 293.41 

км. от гр. София – столицата на България. Областният център – гр. Кърджали е на 20 км. 

На северозапад общината граничи с община Ардино, на север с община 

Кърджали, на изток с община Момчилград, на юг с община Кирково и на югозапад и 

запад с общините Златоград и Неделино. 

По данни от ГРАО населението на община Джебел към 21.12.2020 г. по постоянен 

адрес е 31403 души. По настоящ адрес броя на населението възлиза на 10445 души. 

Разпределението на населението през 2020 г. по постоянен и настоящ адрес по населени 

места е както следва: 
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Население на общината Постоянен адрес Настоящ адрес 

Община Джебел 31403 10445 

гр. Джебел 8527 3585 

Кметства и населени места 22876 6860 

 

По данни на Националния статистически институт за механично движение на 

населението справката за община Джебел по пол през 2019 г. е следната: 

 

Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

1173 591 582 214 115 99 959 476 483 

 

Миграцията на населението от общината към други населени места и чужбина 

нараства, като се наблюдава движение основно на млади лица и семейства главно поради 

икономически причини. 

 

2. Формално и неформално учене 

 

На територията на община Джебел функционират четири общински училища, от 

които две средни училища, една професионална гимназия и две основни училища, а 

именно: СУ „Христо Ботев“, гр. Джебел, ПГ „Руска Пеева“, гр. Джебел, ОУ „Васил 

Левски“, с. Устрен, ОУ „Христо Смирненски“, с. Рогозче, които са общински и едно 

държавно училище СУ „Паисий Хилендарски“, с. Припек. Общият брой на учениците, 

които се обучават в училищата, намиращи се на територията на община Джебел е 601 

ученика. 

Учениците до средищните училища се извозват с безплатен транспорт по два 

начина – чрез сключени договор за специализиран превоз и чрез превоз за собствена 

сметка с помощта на предоставените от МОН училищни автобуси. 

Материално-техническата база на всяко едно училище е в добро състояние за 

провеждане на нормален учебно-възпитателен процес. Продължава тенденцията за 

намаляване на броя на учениците в училищата особено на тези в селата. 

Дейностите в сферата на неформалното образование и възпитание, свързани с 

осмисляне на свободното време и личностна изява на децата, както и за подпомагане 

интелектуалното, емоционалното и физическото развитие и социалната адаптация на 

учениците са предоставени и се изпълняват от Центъра за подкрепа за личностно 

развитие. 

За учебната 2020/2021 г. към ЦПЛР ОДК-Джебел са сформирани 40 групи с 392 

деца и ученици, разпределени по следните направления: 

• Наука и технологии-18 групи; 

• Изкуства-10 групи; 

• Спорт-12 групи. 

В изпълнение на Постановление №100/08.06.2018 г. на Министерски съвет на 

местно ниво са сформирани екипи относно Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. За функционирането на Механизма е 

внедрена и се поддържа Информационна система за реализация на механизма /ИСРМ/. 

Достъпът до ИСРМ е персонален и ограничен само за лица, изпълняващи функции и 

имащи отношение по Механизма. Право на достъп до ИСРМ в община Джебел има отдел 

„Образование, култура, спорт и здравеопазване“. 
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3. Младежка заетост 

Младите хора в България са сред най-късно влизащите на пазара на труда, в 

сравнение с другите държави от Европейския съюз. Коефициентът на заетост на 

младежите от 18-29 навършени години в община Джебел е малък. 

По данни на Дирекция „Бюро по труда“, гр. Джебел към 21.12.2020 г. 

регистрираните безработни на възраст до 29 години са 21. Разпределението на 

регистрираните безработни младежи в Д „БТ“, гр. Джебел по завършено образование са, 

както следва: 

• Висше образование – 6/един е със степен магистър и петима със степен 

бакалавър/; 

• Средно образование – 10/младежи със средно специално образование са 

двама, а със средно образование без специалност са осем/; 

• Основно образование – 5. 

Това не е реалният брой безработни млади хора в община Джебел, тъй като има 

младежи, които не са регистрирани, а друга част са заминали на работа в други области 

на страната или в чужбина. 

 

4. Достъп до информация и услуги 

 

Община Джебел предоставя на своите младежи достъп до информация и услуги 

чрез няколко източника: 

• Информационни услуги за младежите се предоставят в читалищните 

библиотеки. На територията на община Джебел функционират 6 читалища, 

като в четири от тях по програма „Глобални библиотеки“ има достъп до 

интернет. Най-голямата библиотека на територията на общината е тази в НЧ 

„Христо Смирненски 1924“ в Джебел. Библиотеката разполага с компютърни 

конфигурации, които са на разположение на граждани и млади хора. 

• В интернет страницата на община Джебел се публикува подробна и 

своевременна информация, за младите хора. 

• Основните обществени организации и структури разполагат с интернет 

страници за достъп и разпространение на информация, която достига до 

обществеността. 

 

5. Гражданска активност 

 

На територията на Джебел няма регистрирани младежки неправителствени 

организации. Има регистриран един спортен клуб по футбол, където в основната си част 

са ангажирани младежите. Към настоящия момент на етап регистрация клуб по спортно 

ориентиране и още два спортни клуба, които ще допринесат за допълнителни 

възможности за ангажираност на младежите. 

Съществуват също така възможности за участието на младите хора в областта на 

културата, особено в 6-те читалища на територията на общината. Читалищата развиват 

културно-просветна дейност, библиотечно обслужване, любителско художествено 

творчество, културно масова работа и др. 

Ангажираността на младите в обществено-политическия живот на общината се 

изразява и в членството им в младежки организации на партиите. 
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Чрез свои представители в Общинския съвет, Общинска администрация и други 

институции младите хора са пряко свързани с обществено-политическия живот на 

общината. 

 

6. Младежко доброволчество 

 

Разнообразните инициативи на доброволчески начала и с благотворителни цели 

на училищата, читалищата и ЦПЛР-ОДК са част от неформалното младежко 

доброволчество в общината. 

Провеждат се кампании за набиране на средства за подпомагане лечението на 

нуждаещи се. Организират се благотворителни концерти, базари и изложби във връзка с 

отбелязване на празници и международни дни. Организират се акции за почистване и за 

засаждане на дръвчета. В благотворителни инициативи към доброволчеството се 

включват и читалищата. 

В община Джебел има създаден клуб от доброволци на БМЧК „Да имаш голямо 

сърце не тежи“ към ПГ „Руска Пеева“, гр. Джебел. Този клуб развива богата и 

разнообразна дейност, провеждат редица акции в сферата на социалните дейности, 

работа с деца, спорт, здраве и др. 

 

7. Здравословен начин на живот 

 

Към здравните кабинети в детските градини и училища в община Джебел работят 

общо 9 медицински специалисти, които оказват при необходимост първа долекарска 

медицинска помощ. На територията на община Джебел има два здравни кабинети на 

лични лекари. 

Насърчаването на здравословния начин на живот е заложено и в Общинската 

програма за развитие на детско-юношеския, училищен и масов спорт за 2021 г. и 

Спортния календар на общината. Спортът като дейност е важен за формиране на 

здравословни навици, възможност за превенция срещу увеличаването на 

тютюнопушенето, употребата на алкохол и наркотици, и като условие за преодоляване 

на неблагоприятните тенденции в здравословното състояние на младите хора, последица 

от недостатъчната двигателна активност. 

Всички желаещи да спортуват имат достъп до наличната материална база. 

Спортният комплекс – Джебел включва футболен стадион, с обслужваща сграда за 

отборите и трибуни, игрище за мини футбол, тенис на корт, тенис на маса, игрища за 

баскетбол и волейбол. Основни спортни съоръжения в общината са и спортните 

площадки в училищата. 

 

8. Социалното включване на младите хора 

 

Важна роля за подобряването на качеството на живот на уязвимите групи имат 

социалните услуги. 

Общинска администрация – Джебел насърчава и подпомага работата с младите 

хора в неравностойно положение без дискриминация, не зависимо от техния пол, раса, 

народност, етническа принадлежност, гражданство, произход, религия и вяра, 

образование, убеждения, политическа принадлежност, увреждане, възраст, семейно 

положение. 

Работата на община Джебел, ДСП-Джебел и другите институции, имащи 

отношение към младите хора в риск е насочена към търсене на възможности за 

социалното им включване и подобряване качеството им на живот чрез предоставяне на 
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социални услуги в общността и недопускане попадането им в услуги от резидентен тип 

или специализирани институции. В град Джебел функционира Център за обществена 

подкрепа, предоставяща услуга в общността предназначена за деца и семейства с цел 

предотвратяване на изоставянето на децата, консултиране и подкрепа на семейства в 

риск, оценяване, обучение и подкрепа на приемни родители и осиновители. ЦОП има 

изградени партньорства с училища и детските градини на територията на общината. 

 

9. Младежка престъпност 

 

Дейности за ограничаване и превенция на престъпността от малолетни и 

непълнолетни се реализират от Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетни и непълнолетни при община Джебел. Тя се състои от 15 члена от 

различни институции. Комисията има председател, назначен секретар и четирима 

обществени възпитатели на граждански договор. Комисията работи, както превантивно, 

така и по постъпили сигнали от прокуратурата, полицията, институциите и граждани. 

Образуват се възпитателни мерки в съответствие със ЗБППМН. Към комисията има и 

професионален психолог, който се посещава, както от малолетни, непълнолетни, 

учители, така и от родители. 

Към Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Джебел има създаден екип за работа 

по Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви 

на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. В 

екипа участва и представител на ОбА, гр. Джебел. 

В СУ „Христо Ботев“ гр. Джебел има оборудван кабинет за полицейска академия 

и на групите по противопожарна защита на населението. 

 

10. Младите хора в малките населени места и селските райони. 

 

Младите хора от селата в община Джебел активно участват в организирането и 

реализирането на културния и обществен живот. На селищните празници и събори се 

провеждат културни и спортни мероприятия с участието на младежите. Читалищата в 

селските райони са средища на информация, неформално обучение, културно изразяване 

и гражданско участие на младите хора по населени места. 

 

III. Приоритети и специфични цели за провеждане на общинската политика за 

младежта и мерките за постигането им 

1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на 

младите хора: 

• Подобряване качеството на средното образование и неформалното обучение, 

както и насърчаването на ученето през целия живот, в съответствие с 

потребностите на пазара на труда; 

• Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен 

живот на младите хора в общината.  

• Успешно съвместяване на професионалния и личния живот на младите хора; 

2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги: 

• Формиране на информационна политика, насочена към младите хора; 

• Стимулиране на неформалното учене сред младите хора; 

• Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите 

хора; 

3. Насърчаване на здравословния начин на живот: 



 

6 

 

• Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите  хора; 

• Повишаване на сексуалната култура  на младите хора; 

• Насърчаване на физическата активност и спорта сред младите хора; 

• Организиране на информационни кампании за здравословен начин на живот; 

4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение:  

• Интегриране на младежката политика с мерките за закрила на децата; 

5. Развитие на младежкото доброволчество: 

• Популяризиране на доброволчеството; 

• Гарантиране на правата на младите доброволци; 

6. Повишаване на гражданската активност на младите хора 

• Насърчаване на самоорганизирането на младите хора;  

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

• Осигуряване на  ефективен достъп до образование, обучение, информация; 

8. Развитие на между културния и международния диалог. 

• Насърчаване на междуетническото и между културното опознаване, 

толерантност и диалог; 

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

• Ангажиране на младежките организации и медиите в превенция на 

правонарушения, извършвани от младежи; 

• Развитие на култура на пътна безопасност сред младите хора; 

 

IV. Описание на дейностите, които допринасят за постигане на целите 

 

За постигане на целите за провеждане на общинската политика за младежта на 

територията на община Джебел се изпълняват заложените дейности в план-програмата 

за развитието на детско-юношеския, ученическия и масов спорт и календара за спортните 

и младежки дейности в община Джебел през 2021 г., програмата за читалищна дейност 

на територията на община Джебел през 2021 г. и културния календар на община Джебел 

за 2021 г., приети съответно с Решение № 140/23.12.2020 г., Решение № 141/2312.2020 г. 

и Решение № 142/23.12.2020 г. на общински съвет Джебел. 

 

V. Организация и координация на дейностите за постигане на целите 

За успешното изпълнение на плана е важна ефективната координацията и 

оперативното взаимодействието между: 

• Министерството на образованието и науката и Регионално управление на 

образованието гр. Кърджали; 

• Общинска администрация Джебел и Кметства в общината; 

• Дирекция „Бюро по труда“ и Община Джебел; 

• Отдел „Закрила на детето“, към ДСП, гр. Джебел, РУ-Джебел и МКБППМН-

община Джебел; 

• Училища и детски градини; 

• Читалища и библиотеки; 

• Спортни клубове, ЦПЛР ОДК; 

• Клубове на БМЧК и др. 

 

VI. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за 

младежта 
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Съгласно разпоредбите на Закона за младежта, Общинската програма за младежта 

се приема от Общински съвет- Джебел. 

Планът е отворен документ и подлежи на актуализация и допълнение през целия 

период на действие. 

 

VII. Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана. 

Реализирането на плана ще се отчита с изготвянето на отчет за изпълнението му. 

Планът за младежта на община Джебел ще бъде публикуван на интернет страницата на 

общината, след приемане от Общински съвет. 

 

 

Настоящият План е приет с Решение № 160, Протокол № 14 от проведено заседание 

на Общински съвет- Джебел на 28.01.2021 г. 

 

 


