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1. Въведение 

Младите хора са особена група, която има специфична роля в обществото, защото от 

тях зависи бъдещето и въпреки някои общи проблеми с останалите възрастови групи, 

предизвикателствата им са различни. Младежите в определен период от живота си, 

трябва да поемат пълен контрол над него и изживяват своеобразен преход – преминават 

от образование в работа или бизнес, напускат домовете на родителите си и заживяват 

сами, сменят средата, започват семеен живот, раждат им се деца.  

Първото включване в пазара на труда след завършване на образование обикновено е 

много трудно - на младежите им липсва професионален опит, както и умения в 

социалната сфера, понякога се оказва, че образованието им е не точно това, което са 

искали, съществуват и проблемът с по-ниското заплащане или невъзможността за 

реализация, ако живеят в малко населено място. Освен това е доказано, че особено по 

време на икономическа криза, младите хора са по-силно засегнати в сравнение с по-

възрастните и по-опитните работници. Във връзка със започването на семеен живот, 

при съпоставка с младите мъже, по-вероятно е младите жени да станат икономически 

неактивни, било поради отговорности за полагане на грижи за деца или зависими 

възрастни, било по други лични семейни ангажименти. Социалната среда и родителите 

също са от решаващо значение – ниските доходи, ограниченият достъп до 

приобщаващо висококачествено образование и социални услуги, могат да имат т.нар. 

„ефект на белега“ и да доведат до предаване на бедността между поколенията. 

Регионалните неравенства също допринасят за проблемите на младите хора - често 

някои от тях не са в състояние да си осигурят устойчива интеграция на пазара на труда 

в селските или отдалечените райони и поради това се опитват да намерят възможности 

за реализация другаде. 

Сегашното младо поколение е изправено и пред нов вид трудности. Много от 

младежите се сблъскват с несигурност за своето бъдеще в резултат на глобализацията 

на икономиката и изменението на климата, технологичните промени, демографската 

криза, популизма, дискриминацията, фалшивите новини, пандемията. Автоматизацията 

и цифровизацията на производството и услугите продължават да преобразяват 

работните места. От една страна, на младите хора се пада непропорционално голям дял 

от нестандартните работни места, като работа в интернет или програмиране, но от 

друга, именно младежите най-често губят работата си поради механизацията на 
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някакъв процес, тъй като са и най-неквалифицирани. Същевременно, цифровите 

технологии създават нов вид работни места и увеличават търсенето на умения, 

необходими за цифровата трансформация в много сектори на икономиката, но засега 

всеки пети младеж в целия ЕС не успява да постигне основно ниво на цифрови умения. 

Пандемията от COVID-19 ускори цифровия преход, което превърна недостига на 

цифрови умения в ключов фактор за пригодността за заетост на младите хора и тяхната 

способност да се възползват от новите възможности. В последните две години вече се 

говори не само за социално, но и за цифровото разделение, което трябва да бъде 

преодоляно с бързи темпове. 

В резултат на пандемията, както и на бързия преход към цифрова и зелена икономика, 

неравенствата, включително и тези между поколенията, може да се задълбочат. Според 

документите на ЕК, за пръв път след Втората световна война, съществува реален риск 

днешното поколение млади хора да се окаже в по-лошо материално  и социално 

положение от това на своите родители.  

Социално-икономическото изключване води и до по-слабо участие в демократичния 

процес - младите хора, борещи се с неблагоприятни условия, обикновено не са и 

активни граждани и имат по-малко доверие в институциите. Затова и в новата 

европейска Стратегия за младежта се казва, че: Европа не може да си позволи 

пропиляване на таланти, социално изключване или неангажираност сред нейната 

младеж. Младите хора следва не само да бъдат архитекти на собствения си живот, 

но и да допринасят за положителната промяна в обществото. За да може 

младежите да извлекат пълните ползи от действията на ЕС, тези действия трябва 

да отразяват техните стремежи, творчески заряд и таланти и да отговарят на 

нуждите им. 

От 2002 г. насам  ЕС осъществява специално сътрудничество в рамките на политиката 

си за младежта, на основата на принципите на активното участие, равния достъп до 

възможности и във взаимодействие с всички останали свои политики. Както става ясно, 

политиката за младежите трябва се провежда на многосекторно ниво, тъй като 

отделните проблеми не могат да се решават самостоятелно. Образованието, трудовата 

заетост и предприемачеството, социалното включване, равнопоставеността на 

половете, здравеопазването, културата, конкурентоспособността няма как да бъдат 

разделени, тъй като до голяма степен зависят едно от друго по отношение на 
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младежите. Многосекторният подход се прилага не само на европейско, но и на 

национално, регионално, областно и дори общинско ниво чрез включването на 

целенасочени дейности в подкрепа на развитието на младите хора. Освен това, в 

последните години се счита, че интегрирането на младежта може да бъде ефективно, 

само когато се гарантира, че гласът на младите хора ще бъде чут във всички възможни 

области, както и че те ще участват активно в дейностите по прилагане на всякакви 

мерки и програми.  

Стратегиите за младежта на ЕС досега са две с 10 годишен срок на действие и обхващат 

три Програмни периода, без изцяло да съвпадат с тях, макар че за реализацията им се 

използват структурните фондове и Оперативните програми. През 2009 г. Съветът 

одобрява обновена рамка за европейско сътрудничество по въпросите на младежта 

(2010—2018 г.), основана на съобщението „Стратегия на ЕС за инвестиране в 

младежта и за мобилизиране на нейния потенциал“. Стратегията има две основни 

цели: равни възможности за всички млади хора в областта на образованието и на пазара 

на труда; насърчаване на активна гражданска позиция, социално приобщаване и 

солидарност. Обхванати са осем области на действие: образование и обучение; заетост 

и предприемачество; социално приобщаване; здравеопазване и благосъстояние; 

участие, култура и творчество; доброволчески дейности и младите хора и светът.  

През 2018 г. чрез Резолюция на Съвета на Европейския съюз и на представителите на 

правителствата на държавите членки е одобрена нова рамка за европейско 

сътрудничество по въпросите на младежта: „Стратегия на Европейския съюз за 

младежта за периода 2019-2027 г.“. Тя има три приоритета: ангажиране, свързване и 

овластяване, формулирани са и 11 цели (области на действие): свързване на ЕС с 

младежта; равенство между половете; приобщаване и борба със социалното 

изключване; достъп до информация; психично здраве и благоденствие; подкрепа на 

младежите в селските райони; качествена заетост и намаляване на безработицата; 

качествено учене; участие във всички сфери на обществото; екологична активност; 

младежки организации. Новата Стратегия е създадена в рамките на Диалога за 

младежта – нов механизъм на ЕС за комуникация между младите хора и създателите на 

политики. Диалогът  се провежда в рамките на 18-месечни работни цикли. Всеки цикъл 

е посветен на различна тема, определена от Съвета на министрите по въпросите на 

младежта. Настоящият цикъл (от средата на 2020 г. до края на 2021 г.) е озаглавен 

„Европа за младежта — младежта за Европа: място за демокрация и участие“. 
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У нас държавната политика за младежта се изпълнява в съответствие със Закона за 

младежта (приет 2012 г.) и е дефинирана като „целенасочена и последователна 

дейност на държавата, общините, младежките организации и обществото, която 

има за цел създаване на благоприятни условия за пълноценно личностно развитие на 

младежите 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“.  

Основните институции в България, които провеждат политиките по отношение на 

младежта са Министерството на младежта и спорта, Министерство на труда и 

социалната политика, Министерство на образованието и науката. Допълнителни 

функции относно някои аспекти на младежките политики се поемат от Агенция по 

заетостта, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията за закрила на детето.  

Националните стратегии за младежта, както и европейските, обхващат 10-годишни 

периоди. На всеки 3 години се обновяват Националните програми за младежта. 

Кметовете на общините са задължени да изготвят ежегодно общински годишни 

планове за младежта, които се предоставят на областните управители за изготвяне на 

областни планове за младежта.  

Финансирането на младежките политики в България е по линия на няколко Оперативни 

програми: ОП Развитие на човешките ресурси (Европейски социален фонд) в частта за 

младежката заетост и намаляване на безработицата, социалното подпомагане и 

интеграцията на маргинализираните групи; ОП Наука и образование за интелигентен 

растеж (Европейски социален фонд, Европейски фонд за регионално развитие) в частта 

образование, учене през целия живот, както и подобряване материалните активи на 

образователните институции; Програма за развитие на селските райони (ЕЗФРСР) в 

частта подпомагане на млади фермери и подмладяване на земеделския сектор. У нас 

действат и европейските програми Еразъм, Европейският корпус за солидарност, 

международната мрежа за търсене на работа EURES, по линия на ЕСФ се подкрепя и 

инициативата Гаранция за младежта като част от ОПРЧР, като бенефициент е 

Агенцията по заетостта. 
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2. Цели и методология на проучването 

Настоящият аналитичен доклад „Проучване на социалното приобщаване, намаляване 

бедността и подобряване възможностите за заетост и качеството на живот на 

младежите“ на територията на МИГ Исперих е изготвен в изпълнение на Договор за 

външна услуга между СНЦ „Местна инициативна група Исперих” и „Обединени 

български консултанти“ ООД, тъй като е предвидено тематичните оценки по СВОМР 

да се възлагат на външни експерти.  

Докладът е изготвен на база записаното в главата за мониторинг и оценка (8.4) на 

СВОМР, че „По време на изпълнението е планирано провеждането тематични оценки, 

които да включват задълбочен преглед на отделни аспекти на изпълнението, мерки, 

цели или приоритети. Обхвата на тематичните оценки ще се конкретизира в плана за 

оценка, но предварителният анализ показва необходимост от включване следните теми: 

ефективност на процеса на прилагане и административна тежест за потенциалните 

кандидати: резултати върху подобряване на възможностите за заетост и 

качеството на живот на младежите; резултати за развитие на практики и модели за 

добро управление и участие на заинтересованите страни в развитието на територията, 

резултати за социалното приобщаване и намаляване на бедността“.  

Проучването има за цел да анализира постигнатия досега напредък по целите и мерките 

на Стратегията за ВОМР по отношение на младежите, тъй като голяма част от тях са 

посветени именно на социалното приобщаване, повишаване на заетостта и качеството 

на живот на тази възрастова група. Освен това, в Стратегията един от двата 

хоризонтални приоритета, които се прилагат за всички мерки е именно за младежкото 

включване в живота на общността. Получените резултати ще съдействат за по-

ефективното и по-ефикасно прилагане на СВОМР, ще улеснят работата на екипа на 

МИГ, както и ще помогнат за по-доброто планиране на нова Стратегия за следващия 

Програмен период до 2027 г. 

Като изходна точка за проучването е използвана самата Стратегия за ВОМР на МИГ 

Исперих, като методологията включва анализ на приоритетите, специфичните цели и 

мерки за младежите в СВОМР, обобщение на приетите и одобрени досега проекти от 

МИГ (доколко изпълняват заложените критерии за младежите), оценка и обобщение на 

данни (доколко мерките имат въздействие върху подобряване живота на младежите), 

събиране на допълнителна информация от местни и национални източници (как 
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предприетите мерки се вписват в общинската и национална политика за младежите), 

обработка на статистически данни (НСИ, АЗ), анкетно проучване. 

Последователно са изложени: общ преглед на понятията и основните индикатори за 

младежките политики в ЕС и у нас; националната проблематика и политика по 

отношение на младежта; специфичните проблеми на младежите в община Исперих и 

общинските мерки за разрешаването им; приносът на СВОМР към решаването на 

проблемите; анкетно проучване на нагласите сред местната общност; какво предстои в 

младежката политика през следващия Програмен период до 2027 г. – стратегии, 

фондове и програми. 

Използвана е информация подадена от екипа на МИГ, данни от годишните доклади, 

данни от общински документи с младежка насоченост, национални и европейски 

документи за младежите. Събрана е и вторична информация от предишни проучвания, 

проведени на територията на МИГ, обработена е статистическа информация от 

Националния статистически институт (НСИ) и Агенция по заетостта (АЗ), отчетни 

доклади на УО на ОПРЧР и УО на ОПНОИР.  

Методологията стъпва на следните европейски документи: Стратегия Европа 2020 за 

интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, 2010 г. COM(2010) 2020;  Стратегия на 

ЕС за инвестиране в младежта и за мобилизиране на нейния потенциал. (Резолюция на 

Европейския парламент от 18 май 2010 г. (2009/2159(INI)) (2011/C 161 E/04); 

Инициатива „Възможности за младежта“ (Съобщение от Комисията до Европейския 

парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до 

Комитета на регионите, Брюксел, 20.12.2011, COM(2011) 933); Да обединим усилията 

си в подкрепа на младите хора в Европа. Призив за действия срещу младежката 

безработица (Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, 

Европейския съвет, Европейския икономически и социален комитет и комитета на 

регионите, Брюксел, 19.6.2013 г. COM (2013)); Инвестиране в младежта на Европа. 

(Съобщение на комисията до Европейския парламент, съвета, Европейския 

икономически и социален комитет и Комитета на регионите, Брюксел, 7.12.2016 г. 

COM(2016); Стратегия на Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. 

(Резолюция на Съвета на Европейския съюз и на представителите на правителствата на 

държавите членки, заседаващи в рамките на Съвета, относно рамка за европейско 

сътрудничество по въпросите на младежта, 26. Ноември 2018 г., 2018/C 456/01); „Мост 
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към работни места — укрепване на гаранцията за младежта“ (Препоръка на Съвета от 

30 октомври 2020 година за замяна на Препоръката на Съвета от 22 април 2013 г. за 

създаване на гаранция за младежта (2020/C 372/01); Регламент (ЕС) 2021/817 от 20 май 

2021 година за създаване на „Еразъм+“ – програма на Съюза в областта на 

образованието и обучението, младежта и спорта и за отмяна на Регламент (ЕС) № 

1288/2013; Регламент (ЕС) 2021/888 от 20 май 2021 година за създаване на програма 

„Европейски корпус за солидарност“ и за отмяна на регламенти (ЕС) 2018/1475 и (ЕС) 

№ 375/2014. 

От националните документи са включени: Националната стратегия за младежта (2010-

2020), приета от МС през октомври 2010 г.; План за изпълнение на Националната 

стратегия за младежта (2010-2020) за 2020 г. Национален план за изпълнение на 

Европейската гаранция за младежта 2014-2020 г.; Национална стратегия за младежта 

2021-2030 г. Ангажиране. Овластяване. Развитие.;  Национална Стратегия за 

интегриране на ромите 2020; Национална стратегия за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване 2020;  Стратегия по заетостта на Република 

България 2021-2030 г.; Национална стратегия за намаляване на бедността и 

насърчаване на социалното включване 2030.  

Общинските документи са: Общински план за младежта (2019 г.), Общински план за 

развитие на община Исперих (2014-2020 г.); План за интегрирано развитие на община 

Исперих 2021-2027 г.; Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на 

децата и учениците (2017 – 2018 г.); Общинска стратегия за развитие на социалните 

услуги (2016 – 2020); Програма за развитие и управление на предучилищното и 

училищното образование за периода 207-2021 г.; План за действие на община Исперих 

за интеграция на ромите 2015-2020 г. 

За изготвяне на аналитичния доклад са използвани методите: наблюдение на дейността 

на МИГ по отношение прилагането мерките от СВОМР за младежите; проучване  на 

документи, информация и данни от различни източници, както и на общественото 

мнение; анализ и обобщение на данните и информацията; оценка – на изпълнението на 

мерките и приноса им към подобряване живота на младежите; обобщение – на базата 

на всички методи, описани по-горе се правят изводи за тенденциите на въздействието 

на СВОМР върху социалното включване и подобряване живота на младежите на 

територията на МИГ Исперих.  
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3. Основни понятия: младежи, индикатори и рискови фактори 

3.1. Определения и възрастови граници 

Когато се говори за „младежи“, на първо място трябва да се уточни широкия кръг 

разбирания на това понятие. Не съществува единна дефиниция нито на международно, 

нито на национално ниво, като различните държави, програми и организации използват 

и различен обхват на възрастовите граници. 

Първоначалното определение за „младеж“ е направено от ЮНЕСКО, като в него са 

включени лица между 15-24 години. Смята се, че това е периодът от живота, в който 

хората преминават от обучението си към намиране на първата си работа и стават 

финансово независими. Поради редица причини обаче – удължаване срока на обучение 

при някои професии, повишаване на пенсионната възраст, което води до липса на 

достатъчно работни места и безработица именно сред по-младите, проблемите на 

младите семейства с деца и особено на жените, трудностите за водене на самостоятелен 

живот и т.н., възрастта на групата, в която попадат „младежите“ се увеличава в 

различните държави до 29 и дори до 34 години в някои случаи.  

България, като държава-членка на Европейския съюз е приела стандартите на 

общността, според които младежи са хората между 15 и 29 години. Според Доклада на 

Европейската Комисия „Статистически портрет на младежта в Европа“, младите хора 

са обособени в три групи според спецификата на възрастта си и съответстващия й 

житейски статус: първата са младежи на възраст между 15-19 години (в голямата си 

част все още учащи), втората са младежи на възраст между 20-24 г.( някои учат висше 

образование, други вече работят, някои имат семейства, други все още не) и третата са 

младежи на възраст между 25-29 години (в която всички би трябвало вече да участват в 

трудовия пазар). В Европа, както и в България, най-малка е групата между 15-19 г., 

следвана от тази на възраст между 20-24 г., а най-много са младите хора във възрастта 

25-29 г.. Това съотношение е ярко доказателство за демографската криза в ЕС - броят 

на младите хора намалява, а населението прогресивно застарява. Поради факта, че 

първата група младежи на възраст 15-19 г. обикновено все още са обхванати от 

системите за образование и живеят в семейната си среда, те често се обединяват с 

групата на децата (от 0 до 15 г.), като децата и тези младежи присъстват едновременно 

в различните програми и стратегии за развитие и са включени в подпомагането за 

непълнолетни.   
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В Закона за младежта, приет 2012 г.,  у нас за младежи се считат лицата между 15 и 29 

години.  На ниво ЕС младежите са лица на възраст 15-24 години, като различните 

държави имат разнообразни граници – в Дания са в диапазона 18-29 г., в Италия са 14-

34 г., в Полша – 18-26 г. Европейският корпус за солидарност (инициатива на ЕС за 

младежка заетост и доброволчество) приема за младежи всички на възраст между 18 и 

30 години.  

Поради спецификата на селските райони и проблемите със застаряването в 

селскостопанския сектор, в Регламентите за ОСП за настоящия Програмен период, 

понятието „млад земеделски стопанин“ обхваща още по-голяма възрастова група хора - 

младите вече са до 40 години. Още през 2012 г., поради статистиката, че само 14% от 

фермерите в Европейския съюз са по-млади от 40 години, а само 6 на сто са по-млади 

от 35 години, Европейската комисия предлага в реформата на ОСП да залегне 

специална схема за подпомагане на „млади фермери“. В Регламент 1305/2013 г. 

относно подпомагане на развитието на селските райони от ЕЗФРСР, в чл. 2 е дадено и 

съответното определение: „млад земеделски стопанин означава лице на не повече от 40 

години“. У нас понятието е залегнало като изискване в Наредба 14/2015 за Прилагане 

на подмярка 6.1 Стартова помощ за млади земеделски стопани: „млади“ са „на възраст 

от 18 навършени до 40 навършени години (включително) към датата на подаване на 

заявлението за подпомагане“. В момента в ЕС едва 11 % от земеделските стопани са на 

възраст под 40 години и затова подпомагането им остава приоритет и в следващия 

Период до 2027 г. Подкрепата за млади фермери ще има ново задължително минимално 

ниво от 3% от бюджетите на държавите-членки за подпомагане на доходите от ОСП. 

Трябва да се уточни обаче, че тази възрастова граница у нас се отнася само и 

единствено до ПРСР. Всички останали Оперативни програми приемат обичайната за 

ЕС възраст на младежите и тя е до 29 г.  

Често пъти в програмите и стратегиите за младежка заетост се употребява и терминът 

NEETs (Not in Education, Employment or Training). Това са лица на възраст между 15 

и 24 години, които не работят, не учат и не са на стаж или чиракуване. Дефиницията е 

въведена от Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд 

Eurofond и е приета за първи път в обсъжданията на европейските политики във 

водещата инициатива „Младежта в движение“ на стратегията „Европа 2020“. По-късно 

е разширена, за да включи и хората на възраст до 29 години, а в сегашния Програмен 

период границата достига до 34 години. Понятието е широко използвано като показател 
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за ориентираните към младежта политики по отношение на заетостта, образованието, 

обучението и социалното приобщаване и вече заема централно място в програмите за 

младежите на равнище ЕС. Поради своята дефиниция, делът на NEETs почти винаги е 

по-висок от младежката безработица, тъй като последната засяга само младежите, 

които активно търсят работа.  

По данни на Евростат, от 2013 г. насам има тенденция на спад на дела на младежите, 

които нито учат, нито работят. Поради създадената „Гаранция за младежта“ броят на 

NEETs на възраст между 15 и 29 г. леко намалява от 14 милиона в началото на периода 

до 12,5 милиона (14,2%) през  2016 г. и до  9.6 млн. (12.9%) през 2018 г. През 2020 г. 

тази тенденция обаче се обръща заради пандемията и показателят се покачва. Средно за 

ЕС 17,6% от младежите са NEETs, като делът на младежите на възраст 20-24 години, 

които не работят и не учат се увеличава през 2020 г. с 1,2 процентни пункта до 15,7%, 

делът на тези, които не учат и не работят на възраст 25-29 години се увеличава с 1,4 

процентни пункта до 18,6%, а във възрастовата група 30-34 години - с 0,8 процентни 

пункта до 18,2%. Лидер в това отношение е Италия с 29,4% такива младежи, на второ 

място е Гърция с 25,9%, а на трето – Испания с 22,3%, която е и с най-силен 

икономически спад заради пандемията. В България младежите, които нито учат, нито 

работят са 21,8%, което ни нарежда на четвърто място в ЕС. Най-нисък дял на 

младежите, които не учат и не работят отбелязва Нидерландия с едва 8.2%.  

Показателят NEET е изключително важен като индикатор за социалното включване на 

младите хора на възраст от 20 до 34 години, тъй като отчита прехода от 

образователната система към вливането в работната сила. Общата тенденция за ЕС е, че 

младежите обикновено започват първата си работа след завършване на образование и 

рядко комбинират двете дейности. Те също така са склонни често да сменят работните 

си места, а в последните години им отнема все по-дълго време да се установят на 

пазара на труда. На дела на NEET трябва да се обръща специално внимание поради 

дългосрочните негативни последици – тези млади хора са застрашени от бедност и 

социално изключване, а от икономическа гледна точка представляват неоползотворен 

производствен и данъчен ресурс за държавата, както и увеличават разходите й чрез 

натоварване на социалните системи.  

Често пъти във връзка с младежите се употребяват и термините „младежка 

безработица“, както и „уязвими групи на пазара на труда“.  
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Младежката безработица се измерва абсолютно в брой безработни в тази възрастова 

група (в хиляди лица) или чрез коефициент. Коефициентът на младежка безработица се 

изчислява по същия начин както и общият коефициент на безработица - показва делът 

на лицата, които нямат работа, но активно търсят такава спрямо цялата работната сила. 

В цялата работната сила влизат и тези, които имат работа, т.е. заетите, плюс 

безработните, а коефициентът е процент на безработните от цялото множество. 

Коефициентът на безработица за групата 15-29 г. е винаги по-висок от общия 

коефициент на безработица в страната, тъй като голямата част от младежите не влизат 

в обхвата на работната сила, тъй като посещават редовно училище/университет или са в 

допълнителен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Това означава, че 

всяко безработно лице в млада възраст оказва по-голям ефект върху коефициента на 

безработица, отколкото в други възрастови групи, където са концентрирани голяма част 

от работещите в икономиката. 

Младежите са и сред т.нар. уязвими групи на пазара на труда. Това са групи от 

обществото, които изпитват специфични затруднения да се включат активно в 

работната сила и най-вече да си осигурят работа. Обикновено като уязвими групи се 

квалифицират: младежите, заради липсата на професионален опит и трудностите за 

съчетаване на работа и образование; хората с увреждания, заради липсата на достъпна 

среда и обективните ограничения пред възможните варианти за заетост; малцинствата, 

заради обществени предразсъдъци и негативни нагласи, както и заради етно-

културните особености при някои от тях; лицата от отдалечени райони, заради 

ограниченият избор на възможности за заетост, особено в тежки периоди за местната 

икономика. Както се вижда от определенията, младежите са най-рисковата от групите, 

защото могат да съчетаят характеристиките и на всички останали групи – да са с 

увреждания, от малцинствата и да живеят в отдалечени райони. Към уязвимите групи 

често се включват и младите жени, които може да не получат възможност за работа 

поради правото си на отпуска за бременност и майчинство, както и ниско образованите 

и нискоквалифицираните лица, чиито умения не достигат дори за минимално 

установеното възнаграждение. Най-често последните две групи също са сред младите 

хора.  
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3.2. Основни проблеми и индикатори 

Основните данни и индикатори, с които работи Евростат за измерване на младежките 

проблеми в държавите-членки на ЕС са: демографската картина и броят на младите 

хора, особено степента на демографско заместване; нивото на младежката безработица; 

броят на младежите, които нито работят, нито учат (NEETs); броят на младежите 

застрашени от риск от бедност и социално изключване; достъпът до образование и 

здравеопазване; нивото на образование и отношенията му с трудовия пазар; степента на 

овластяване на младежите и наличието на младежки организации; степента на 

доброволчество; ниво и оценка на дискриминацията (по пол, малцинствени групи, хора 

с увреждания).  У нас младежките стратегии и програми са концентрирани в две 

направления – младежка безработица и равен достъп до образование, без да се 

изключват и останалите приоритети. 

Безработицата се явява един от двата най-важни показатели за младежкото социално 

включване, тъй като тя означава и бедност, липса на доходи и осигуровки, средства за 

личностно и кариерно развитие, семейно планиране и др., като от нея се пораждат 

редица други проблеми в дългосрочен план. При високо равнище на бедност е много 

трудно да се работи в направленията здравословен начин на живот или доброволчество, 

тези младежи обикновено не са и граждански активни, както и нямат достъп до основни 

услуги – здравеопазване, информационни технологии и т.н. Преходът от обучение към 

заетост на практика определя целия по-нататъшен живот на младите хора. Затова 

намаляването на младежката безработица с цел ефективно ангажиране на възможно 

най-голям брой млади европейци на трудовия пазар заема централно място и в 

политическия дневен ред на ЕС.  

На равнище ЕС, заради множеството предприети мерки в това отношение, преди 

пандемията младежката безработица бележи значителен спад, тя намалява от 24,4 % 

през 2013 г. до 14.9% през 2019 г. През 2020 г. обаче отново започва да расте и според 

данните на Евростат, всеки шести младеж в Европейския съюз е загубил работата си 

заради икономическите последици от пандемията. През септември 2020 г. равнището 

на безработица сред младежите в ЕС е 17,1% и е нараснало значително повече в 

няколко страни от общността. Сред тях са Испания, в която делът на безработните 

младежи е 40,5%, Италия с дял от 29,7% и Франция с 19,6%. В България процентът на 

безработните младежи е 18,3%. По данни на НСИ, коефициентът на младежка 
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безработица през 2020 г. у нас също се увеличава с 5.3 процентни пункта до 14.2% (при 

среден коефициент 5.1% за страната). През 2021 г. обаче има значителен спад на 

младежката безработица у нас, за което ще стане дума по-нататък. 

Образованието е вторият най-важен фактор за младежите в групата до 29 г. 

Получаването не само на качествено, но и на подходящо за търсенето на пазара на 

труда образование е важно условие за личната реализация на всички млади хора. 

Недостатъците на образователната система ограничават избора за работа и кариера и са 

причина за безработицата. Проблемите могат да се търсят в две насоки – първата е 

свързана с ранното отпадане от училище и незавършване дори на основно образование, 

липса на квалификация и умения, неграмотност; втората е липсата на подходящи 

работни места за високообразовани млади специалисти, което ги демотивира да търсят 

професионална реализация в родното им населено място или дори в страната.  

По отношение на първия проблем, механизмът за съвместна работа на институциите по 

включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна 

и училищна възраст в последните години дава ефект, но работи различно на различните 

места в страната. Резултатите от дейността му до този момент се оценяват като по-

скоро положителни – все по-малко деца отпадат от училище. България обаче има 

специфичен проблем с базовата грамотност при определени етнически групи – най-вече 

ромите. Неграмотни лица всъщност разполагат с дипломи за завършена образователна 

степен, което предотвратява включването им в програми за ограмотяване, както и се 

водят посещаващи училище (най-вече заради делегираните бюджети), без да го правят. 

Това създава пречки за ефективната работа с тези групи. 

По втория проблем, представително проучване на Министерство на младежта и спорта 

сред младежите сочи, че намиране на работа по специалността за голям процент от тях 

е почти невъзможно, поради системната несвързаност на образованието с пазара на 

труда. Едва 35% от младите хора с висше образование работят по специалността си. 

Това се дължи на факта, че за дадена специалност са предвидени големи бройки, а на 

практика за тях няма работни места. 83% от младежите са на мнение, че знанията, 

които получават в училище или университета не са им от полза. Друга пречка е и 

заплащането – висококвалифицирани професии като например учител са по-ниско 

платени от касиерите в търговските вериги и операторите в колцентровете, където не се 

изисква никаква квалификация.  
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4. Проблеми на младежите в България 

Проблемите на младежта у нас са разнородни и имат много широк обхват. На първо 

място, трудно е да бъдат разграничени поколенията по отношение на бедността, 

ниските доходи, безработицата или социалното изключване на малцинствени групи и 

хора от отдалечени населени места – млади или стари, те се нуждаят от целенасочено 

социално подпомагане. На второ място обаче, поколенията имат значение по 

отношение на някои специфични проблеми и нужди. Съвременните младежи общо 

взето, живеят в пъти по-добре материално от родителите си или от което и да е 

предишно поколение, дори равнищата на бедност нямат нищо общо с бедността преди 

примерно 100 години. Младите хора сега имат почти неограничен достъп до 

образование, информация, интернет и т.н., но при тях се повяват нови сериозни 

проблеми: липсата на мотивация да работят или учат заради добрия материален статус 

на семействата или обратно – поради прекомерна заетост на родителите, децата са 

оставени да се оправят сами; доброволна социална изолация заради онлайн игрите или 

мрежите за общуване; незаинтересованост от политическите и граждански процеси; 

злоупотреба с наркотици и алкохол, които си набавят сравнително лесно; обездвижване 

и нездравословен начин на живот; нежелание да се създават семейство и деца,; загуба 

на морални ценности. Освен това, в настоящето преходът от училище към първото 

работно място вече е по-труден и по-дълъг от преди, когато на младежите просто им се 

е налагало веднага да започнат работа, за да оцелеят или са се трудили от малки в 

семейното стопанство или предприятие. На трето място трябва да се уточни, че 

проблемите на младежите в България са общи с тези в целия ЕС, като разбира се, у нас 

има специфика по редица исторически, икономически и културни причини, на които 

трябва да се обърне внимание при решаване на младежките предизвикателства. Също 

така е важно да се отбележи, че младежките проблеми изискват многосекторен подход 

в политиките и взаимодействие между множество институции освен на централно, така 

и на регионално и местно ниво. 

4.1. Демографска криза 

Този процес е валиден в целия ЕС и то със сходни темпове, като накратко може да се 

определи така: младежите и децата намаляват, възрастните се увеличават, т.е. 

населението застарява. Тенденцията в Европа е от тридесетина години и е исторически 

обусловена след края на войните, като прогнозите са, че ще продължи през целия 21-и 
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век. За демографската криза има редица фактори – младите раждат късно и имат малко 

деца, продължителността на живота се увеличава (за ЕС е средно 80 г., у нас – 74 г.), 

свободното движение на хора предполага висока мобилност и миграция от една 

държава в друга, все повече работещи хора имат материални затруднения и нямат 

време да отглеждат повече от едно деца, традиционното семейство е в упадък.  

В България населението намалява, но по данни на Евростат е на средно ниво по най-

важните показатели на демографията. Например, коефициентът на плодовитост 

(средното число деца, което една жена ражда по време на живота си) през 2019 г. е 1.58, 

а през 2020 г. се повишава на 1.83 при среден коефициент за ЕС от 1.53. По този 

показател изпреварваме страни като Италия (с най-нисък коефициент от 1.1), Германия, 

Нидерландия, Словакия и дори Унгария. С най-висок коефициент от 1.9 е Франция и 

както се вижда, разликите не са големи – навсякъде усреднено мнозинството двойки 

отглеждат под две деца. Причина за по-лошата демографска ситуация у нас са високата 

смъртност, вкл. и детска, здравеопазването и емиграцията. 

През 2020 г. по данни на НСИ населението на България е 6 916 548 души, което е с 37 

934 души по-малко в сравнение с предходната 2019 г., когато е било 6 951 482. От тях 

децата и младежите до 29 г. са общо 1 984 058 души, което е 28,5%, т.е. под една трета 

от цялото население. Младежите на възраст между 15 и 29 г. са 985 044 и са намалели с 

20 183 в сравнение с 2019 г., когато са били 1 005 227 души. Както се вижда, 

намалението на младежите представлява 53,2% от общото намаление на населението на 

страната. Най-малка е групата на младежите в диапазона 20-24 г. - 306 421, следвана на 

тези между 15 и 19 г. - 314 238 души, а най-много са младежите в най-високата 

възрастова група между 25 и 29 г. - 364 385 души, което пак подсказва застаряване.  

81% от хората до 29 години са без деца. През 2020 г. у нас са родени 59 086 деца, което 

е с 2 452 по-малко в сравнение с 2019 г. (61 538 живородени деца). 19% от младите хора 

имат деца, като 63% от тях са с едно дете, 29% са с 2 деца, а само 8% са с по три и 

повече деца. В същото време, страната ни е първа в ЕС по раждания от жени под 20-

годишна възраст - една от всеки 8 жени в България ражда за първи път под 20-годишна 

възраст, като те са предимно от ромския етнос, което задълбочава проблемите на 

образованието и трудовия пазар. 71% от младите са без семейства, 14% са 

женени/омъжени, други 14% живеят в двойка, но без брак. Делът на жените с брак е по-

висок от този на мъжете – 19% на 10%. Обяснението за тези разлики е най-вече във 
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факта, че жените се омъжват на по-ранна възраст. Отчита се още една зависимост - 

младите хора, живеещи в селата, в по-голям дял в сравнение с младежите, живеещи в 

останалия тип населени места, са сключили брак. Целевата прогноза на НСИ показва, 

че в периода до 2030 г. броят на младите хора ще намалява все повече. 

По-голямата част от младежите живеят в градовете - 731 675 души или 74,3%, а 

останалите 253 369 души живеят в селата – 25,7%. Това очертава друг проблем – 

засилването на урбанизацията създава неравнопоставеност между град и село и води до 

обезлюдяване на малките населени места в селските райони. Така се поставят в риск 

редица икономически сектори и най-вече селското стопанство заради липсата на 

работна ръка, а от друга страна се увеличава и неравенството между младежите 

град/село. Положителна тенденция е, че по данни на НСИ миграцията в чужбина се е 

свила през 2020 г. до 6 649 души общо, като заминалите младежи между 15 и 29 г. са 

1342, т.е. едва 19,9%. Вероятно заради пандемията се наблюдава обратния процес – 

завърналите се в България са 37 364 души, от които младите са 7086 или пак 19%. Най-

голяма група от завърналите се е тази на възраст 25-29 години - 3 175 души, както и 

въобще сред завърналите се преобладават хора в активна трудова възраст, а не учащи, 

което подсказва, че вероятно са изгубили работата си в чужбина и явлението е 

временно. 

Трябва да се отбележи, че демографската криза у нас и намаляването на броя млади 

хора са поставени от всички институции като пръв и най-важен проблем не по 

емоционални или патриотични причини, а защото създават сериозни рискове за 

икономиката на държавата и пазара на труда, поставят под натиск всички социални 

системи. Например, увеличаването на броя на възрастните хора води и до повишаване 

на пенсионната възраст поради невъзможност да се изплащат нормални пенсии 

дългосрочно, това пък води до повече безработни сред младите, вдигат се данъци и 

осигуровки, което намалява благосъстоянието на работещите.  

4.2. Младежка безработица 

В средносрочен план намаляването на безработицата и повишаването на заетостта сред 

младите хора се разглежда като основен фактор за постигането на целите, заложени в 

Стратегията „Европа 2020“. Съгласно действащото законодателство в България, на 16 

години младият човек става трудоспособен, т.е. обхваната е почти цялата младежка 
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група – от 16 до 29 г. Започването на работа на по-ранна възраст е при условията на 

специална закрила и не се включва в младежката безработица. 

Безработицата сред младежите у нас се характеризира с известни вариации нагоре-

надолу през последните няколко години. През 2019 г. броят на регистрираните 

безработни младежи до 29 г. е 23 998 средногодишно (13% от всички безработни), 

което е с 2 787 по-малко в сравнение с 2018 г. През 2020 г. заради пандемията броят на 

безработните младежи се увеличава до 30 854 души (18,3% от всички безработни). 

Същите тенденции се наблюдават и при безработните младежи до 24 г. - от 10 023 през 

2018 г. те спадат на 9 231 средногодишно през 2019 г. и се увеличават на 12 504 през 

2020 г. По данни на Евростат, както и в Европа, така и у нас, през 2020 г. поради 

локдауните увеличението на безработните младежи идва най-вече от секторите на 

хотелиерството, ресторантьорството и търговията на дребно, където са заети и най-

много млади хора. 

През 2021 г. обаче, поради известно възстановяване на икономиката и предприетите 

мерки в социалната сфера, младежката безработица спада с около 40% в сравнение с 

предходната 2020-та. По данни на Агенцията по заетостта, до септември 2021 г. има 

16 990 регистрирани безработни до 29 г. (11,3% от всички безработни), а от тях 7 115 са 

до 24 г. Макар че данните са междинни, вероятно до края на годината не се очаква 

драстично увеличение на младежката безработица. Трябва да се подчертае и това, че 

броят на безработните младежи намалява, тъй като има и спад на абсолютния брой 

младежи в тази възрастова група, както стана ясно от изложените числа за 

демографската криза. 

Безработните младежи намаляват както при висшистите, така и при тези със средно и 

основно или по-ниско образование. При младите висшисти спадът е с 33% до 2 258 

души, а при завършилите гимназия  с 14,2% като те са 7 566 души.  На годишна база 

най-много се е понижил броят на безработните младежи с основно и по-ниско 

образование с 56%, като те са общо 7 166 души - 3 327 са с основно и 3 839 са с начално 

и по-ниско образование. Близо две трети от безработните до 29 години са без 

квалификация и специалност - 10 623 души, с работническа професия са 2 627, а 

специалистите са 3 740 души. Жените са 9 973, т.е. по-голямата част (58,7%) от всички 

16 990 безработни, като от жените 6 237 са без специалност и професия.  
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В периода януари-септември 2021 г. 30 111 безработни младежи са започнали работа. 

19 553 от тях са били наети в реалната икономика, а 10 578 са започнали да се трудят по 

програми и мерки за субсидирана заетост, финансирани със средства от Европейския 

съюз и държавния бюджет. 961 младежи са започнали обучение, за да станат по-

конкурентоспособни на пазара на труда (данните са отново на Агенция по заетостта). 

Всеки втори безработен младеж е успял да си намери работа до 4 месеца след като се е 

регистрирал в бюро по труда. 2 738 младежи са трайно безработни и търсят работа от 

повече от 12 месеца, като все пак и техният брой намалява с 20% на годишна база. 

Според изследване на Министерство на младежта и спорта обаче, 66% от всички млади 

хора не са регистрирани в Бюрото по труда, едва 24% са официално регистрираните 

като безработни. Разбира се, високият процент нерегистрирани се дължи и на това, че 

много от младите хора все още продължават обучението си и не търсят активно работа. 

Все пак, регистрацията в бюрата по труда остава проблем за много от младежите и 

налага повече ефективност при активирането им да си търсят работа. Предпочитаният 

канал за търсене на работа е чрез приятели – 60%, чрез близки и роднини – 43%, 33% 

търсят чрез обяви по интернет платформите за намиране на работа, 30% чрез бюрата по 

труда (отговорите са комбинирани и включват повече от една възможност). Друг 

проблем е ниската информираност на младежите относно възможностите за започване 

на работа чрез мерките на различните оперативни програми и особено по 

международните като EURES и Еразъм+. Това важи най-вече за малките населени 

места, където информация може да се получи единствено от общината и отново от 

бюрото по труда и където нещата зависят от активността на тези институции и 

евентуално наличието на медиатори, а не от активността на самите младежи. 

В двата последни Доклада за България на ЕК (2019 г. и 2020 г.) се посочва, че високата 

младежката безработица от една страна, а от друга значителният недостиг на работна 

сила в някои области се дължат предимно на ниското качество на образованието у нас и 

липсата му на връзка с нуждите на пазара на труда. 

4.3. Включване в образователната система и качество на образованието 

В целите за устойчиво развитие на ООН (Цел 4 Качествено образование) е посочено, че 

основен приоритет трябва да е осигуряването на приобщаващо и равностойно 

качествено образование и стимулиране на възможностите за учене на всички през 

целия живот. В докладите на ЕК за България е констатирано, че у нас все още 
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образователната система е неадекватна и неотговаряща на съвременните изисквания: 

остарели програми, базирани на унифициране, без да се отчитат нуждите на всяко дете; 

понятия  от времето на индустриалната революция, несъобразени с динамиката на 

възникване на нови професии и специалности; слабо използване на възможностите на 

неформалното обучение; неразвита система на приобщаващо образование за деца със 

специални образователни потребности и уязвими групи; недостатъчно ниво на 

интегриране на образователните институции в пазарната икономика, късна 

професионална ориентация. 

Обхватът на децата и младежите от образователната система е под средните за ЕС - 

нетните коефициенти на записване в последните няколко години намаляват, вместо да 

се увеличават. Нетният коефициент на записване в предучилищно образование през 

2020 г. е 78,1% (при 78.8% през 2019 г.), в началното образование е 84.8% (86.2% за 

2019 г.), в основното и средно образование е 84.4% (82.3% за 2019 г.), в 

професионалното образование след средното образование е 0.0% (0.1% за 2019 г.), в 

университети и специализирани висши училища – 42.3% ( при 42,1% за 2019 г.).  

Също през 2020 г. средно за България 17% от населението са с основно и по-ниско 

образование, 54% са със средно, а 29% - с висше образование (при 31.4% в 

ЕС). Висшистите в селските райони намаляват от 11.1% през базовата 2007 г. до 8.1% 

през 2020 г., докато на ниво ЕС делът на висшистите в селските райони нараства с 4.9% 

за същия период и достига до 20%. Същевременно, ниско образованото население в 

селата увеличава дела си до 39.4% (спрямо 38.3% през 2007 г.) при ясно изразена 

тенденция на намалението му в ЕС до 27.6%. На областно ниво, в София делът на 

висшистите достига 57%, а населението с основно и по-ниско образование е едва 4%. 

Сред областите с най-високообразовано население са и Велико Търново, Пловдив, Русе 

и Варна (където има и университети). Областта с най-ниско образовано население е 

Търговище, където 38% са с основно и по-ниско образование. Останалите области с 

неблагоприятна структура са Сливен, Кърджали, Силистра, Монтана и Разград, където 

е и територията на МИГ Исперих. Установена е пряка връзка между развитието на 

икономиката и образователния статус на населението - областите с най-голям дял на 

земеделския сектор имат и най-висок процент население с основно и по-ниско 

образование и това са Добрич, Кърджали, Монтана, Силистра, Търговище и отново 

Разград. Индустриализираните области привличат повече хора със средно образование 
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- Габрово, София, Стара Загора, Пазарджик, Кюстендил, Смолян. Най-много висшисти 

има в областите с най-висок дял на сектора на услугите – столицата и Велико Търново. 

През 2020 г. децата, обхванати в предучилищното образование са 215 666. Процентът 

на посещаемост на децата на възраст от 4 години до задължителната училищна възраст 

е 83,9 %, което е значително под средното за ЕС равнище от 95,4 %. Тревожно е, че 

едва 60 % от децата от ромски произход между 4 години и задължителната училищна 

възраст посещават детска градина. Нетният коефициент на записване на децата в тази 

възраст намалява най-много (от 83.6% през 2013 г. до 78,1% през 2020 г.), въпреки 

реформите, според които предучилищното образование е задължително. Частично това 

се дължи на миграцията на родителите в чужбина, както и на невъзможността на най-

уязвимите групи да обезпечат включването на децата си в системата по чисто 

финансови съображения – заради дължимите такси и скритите разходи (дрехи, играчки, 

учебници). Сред вероятните причини е и от една страна закриването на детски градини 

в малки и отдалечени места поради липса на достатъчно деца, а от друга недостигът на 

места в детските градини в големите градове.  

Макар че не са в групата на младежите, участието на децата в образование от ранното 

детство е изключително важно, особено за тези с по-нисък социално-икономически 

статус и такива, които говорят различен от българския език в домашна обстановка, тъй 

като то до голяма степен предопределя и бъдещото им развитие. Резултатите от проекта 

на МОН „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ показва 

все пак обнадеждаващи резултати – в рамките му до края на 2020 г. са обхванати 1 778 

детски градини и училища с предучилищна подготовка и са включени 40 000 деца, като 

над 43% от децата от уязвимите групи показват по-добри резултати по български език. 

Нетният коефициент на записване на учениците от I до IV клас също намалява в 

последните 10 години, като необхванатите в иначе задължителното начално 

образование  за 2020 г. са 15.2%.  Още по-нисък е нетният коефициент в 

прогимназиалното и средно образование - 84.4%, което означава, че 15.6% от децата и 

младежите не са обхванати в тези степени на образование. През 2020 г. учащите в общо 

образователните училища са общо 565 023, като от тях от I - IV клас са 237 556, V - VII 

клас са 194 412, а от VIII - XII клас са 133 055. Видимо е, че много от младежите  

завършват само начално и прогимназиално образование.  В специалните училища 

(интернати и за деца с увреждания) учат 603 деца и младежи. В професионалните 
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училища са обхванати 138 656 младежи. Общообразователните училища през 2020 г. са 

1948, от които 129 начални, 1151 основни, 71 обединени, 114 гимназии и 483 средни 

училища. В сравнение с предходната година общообразователните училища намаляват 

с 14 поради закриване или преобразуване, а от началото на 21-ви век са закрити над 

1000 училища в малките населени места. Броят на учениците за същия период спада с 

около една трета или с 300 хиляди души. През 2020 г. едва 86.1 хил. (15.2%) от децата и 

младежите са записани в училища в селата. Закриването на образователни институции 

в селата, заедно с други фактори, като социални и семейни причини, етнически 

произход,  негативно отношение към образователния процес и липса на мотивация, 

трудности при усвояването на учебния материал и др. са предпоставка за проблеми при 

последващата реализация на младежите.  

Особено голям е проблемът с младежите, отпадащи от училище. Въпреки усилията на 

институциите, процентът им продължава да е висок – средно 12.7% за страната. По 

данни на МОН, процентът е значително над средния сред ромите (67 %) и в селските 

райони (27,9 %). Напусналите образование през 2020 г. според НСИ са 17 490 деца и 

младежи, като от тях 5 671 до четвърти клас, 5 276 до седми клас и 6 287 до 12 клас. 

Делът на напусналите училище в големите градове е 3.9% и е почти 2.5 пъти по-нисък 

от средното ниво за ЕС (9.7%), докато стойността на показателя в селските райони 

достига 27.9% при 10.9% средно в ЕС. Най-голям е относителният дял на учениците, 

които са заминали в чужбина - 7.5 хил., или 46.1%, следван от дела на напусналите по 

семейни причини - 6.5 хил., или 39.6%, и на напусналите поради нежелание да учат - 

8.8%. През 2018 г. с министерско постановление е създаден Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система. Чрез него през 2020 г. в училище са върнати, след като са 

били отпаднали 4 076 деца и младежи, а 2 424 са ново обхванати деца – никога преди не 

са били записвани в предучилищно или училищно образование. 

В Доклада на ЕК за България за 2020 г. е посочено също, че въпреки предприетите 

мерки в България, участието в обучение за възрастни продължава да е сред най-слабите 

в ЕС – 2.5 %, което е значително под средното за ЕС равнище от 11.1 %. Важно е да се 

отбележи, че делът на участващите в обучение за възрастни нискоквалифицирани хора 

възлиза на около една четвърт от дела на населението като цяло.  
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4.4. Нито учещи, нито работещи младежи (NEETs) 

Както вече се каза, делът на тази категория младежи (в разширения обхват 15-34 г.) в 

България остава сравнително висок. При средно за ЕС 12,9% през 2018 г., у нас те са 

18,1%, през 2019 г. се повишават на 19.2% и през 2020 г. заради пандемията на 21.8% от 

всички младежи. Това е годината, в която се наблюдава увеличение на тези младежи и 

във всички европейски държави. Трябва да се има предвид, че общият брой младежи в 

България е намалял с 31% за последните десет години, така че като абсолютни 

стойности увеличението е всъщност е по-голямо – през 2020 г. това са около 250 хил. 

души. Преобладаващата част от NEETs са младежи от малцинствата, жени, хора в 

малките населени места, както и хора с увреждания. 

В България делът на младите жени, които не учат и не работят е 27,2%, а на мъжете – 

13,8%, разликата е двойна. Това нарежда страната ни сред държавите в ЕС с най-голяма 

разлика между младите мъже и жени, които не са в обучение или заетост. Най-ниските 

различия между половете са отчетени в Португалия (0,6%), Литва (1%), Люксембург 

(1,6%) и Швеция (1,8%).  След преброяването на населението от 2011 г. НСИ за пръв 

път отчита и показател „никога не посещавали училище”, чието ниво е 1.2% от 

населението над 7 години – или около 81 хил. души, които никога не са ходили на 

училище и които след това не могат да си намерят работа.  Проучване на Агенцията на 

ЕС за основните права пък показва, че 7% от ромите у нас не посещават нито едно 

образователно ниво, а около 45% от ромите не завършват средното си образование. Над 

половината от хората с увреждания също прекъсват преждевременно своето 

образование, а само 34 % от тях имат работа. 

Положителна тенденция, която може да се отчете при тази група е че 47% си търсят 

работа, но не могат да намерят. 24% не търсят работа, като това са основно хора на 

възраст между 15-19 години. Младежите от тази група, които търсят работа, но не 

могат да намерят, са основно от малки населени места и села. Тук обективен фактор са 

и по-малкото възможности за работа, които има в малките населени места и селата. 

30% от попадащите в тази група са завършили своето средно образование и не искат да 

учат повече. 16% са завършили висшето си образование и също не желаят нито да учат 

повее, нито да работят. 15% са в групата на NEETs поради създаването на семейство 

или раждането на дете и това са предимно жени. 6% посочват лични причини. Висок е 
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делът на младите хора, които поради финансови причини не са имали възможност да 

учат – 12% и съответно нямат квалификация да работят дори нископлатена професия.  

През 2020 г. броят на NEETs у нас намалява до под 200 хил. души заради предприетите 

мерки чрез ОПРЧР и ОПНОИР. Доста от проблемите обаче остават. Изследване на 

Института по пазарна икономика в различни части на страната показва, че 

активирането на младежите, които нито работят, нито учат, тече различно. В много 

области младежките медиатори към общините, чиято роля е водеща в този процес, 

работят в тясно сътрудничество с бюрата по труда, а в други - информация за 

взаимната им дейност липсва. В повечето случаи младежките медиатори не знаят какво 

се случва с активираните от тях лица, след като те се регистрират в бюрата по труда. 

Самите младежки медиатори работят в общините, което има както своите плюсове 

(осигурява алтернативна точка за достъп на младежите до институциите), така и някои 

минуси (затруднява координацията, а на места води и до недоверие в дейността на 

медиаторите от страна на младежите). По отношение на ромските медиатори (чиято 

дейност обаче обхваща всички възрастови групи), тяхната функция често се изземва от 

младежките медиатори за активиране на младите роми. Това се случва в области, 

където по необясними причини няма назначени ромски медиатори, въпреки наличието 

на голям брой представители на тази етническа група. Впечатленията на работещите в 

бюрата по труда за ефективността на програмата с ромските медиатори са по-скоро 

положителни, поне що се касае до способността им да активират лица, до които иначе 

институциите достигат трудно. 

Активирането на NEETs среща и редица други проблеми във всички групи младежи, 

независимо дали са в градовете или в малките населени места: младежите имат 

нереалистични очаквания за нивото на заплащане и се отказват от намерената им 

работа; често липсва редовен обществен транспорт от места с наличие на безработни 

младежи до места с наличие на свободни работни места, особено в някои части на 

страната младежите просто няма как да се придвижат до работа; доверието и респектът 

към институциите от страна на младите хора не са на необходимото ниво; понякога 

контактите с бюрата са затруднени поради незнанието на български език сред част от 

целевата група; разчитане прекалено дълго на доходите на родителите (често до 30 г. 

възраст), което на практика изключва тази част от младежите от активиране, тъй като 

програмите за подпомагане са до 29 г. възраст.  
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4.5. Бедност и социално изключване сред младежите 

През 2020 г. линията на бедност общо за страната e 451 лв. средно месечно (5 412 

годишно) на човек от домакинство. По данни на НСИ, под този праг на бедност са били 

1 659 900 души или 23.8% от населението. Бедните деца и младежи до 17 години са 

28.3%. Бедността е по-висока при семействата с деца и младежи, особено зависими 

(уязвими) – при един родител със зависими деца и младежи процентът на бедните скача 

на 39.5%, а при семействата от двама възрастни с три или повече зависими деца или 

младежи до 59.2%. Равнището на бедността и социалното изключване сред хората с 

увреждания, включително и младежите е 55,9 %. 

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните е 

икономическата активност и участието на пазара на труда. Относителният дял на 

бедните е най-висок сред безработните хора - 61.1%, като рискът от бедност при 

безработните мъже е с 12.3% по-висок в сравнение с безработните жени. 

Образователното равнище също оказва съществено влияние върху бедността и при 

заетите.  Най-висок е относителният дял на работещите бедни с начално и без 

образование - 65.7%. С нарастване на образователното ниво относителният дял на 

бедните сред работещите намалява два пъти при хората с основно образование (32,1%) 

и над осем пъти при тези със средно образование (8%). Делът на работещите бедни с 

висше образование е най-нисък - 2.4%. 

Трябва да се уточни, че показателят се измерва по т.нар. линия на бедност, т.е. посочва 

каква част от хората попадат под определено равнище на доходи, а не в абсолютни 

стойности. Това на практика означава, че бедността не се мери като възможност за 

посрещане на основните нужди (абсолютна бедност), а като бедност, съотнесена към 

равнището на доходите в една страна, регион или област (относителна бедност). Както 

е посочено и от Евростат: „този индикатор не измерва богатство или бедност, а по-

ниски доходи в сравнение с останалите в страната. Това не предполага задължително 

нисък стандарт на живот“. Затова и в различните области линията на бедността е 

различна – най-висока тя е в София - 8 617 лева годишно, а най-ниска в Монтана - 3 238 

лева и във Видин - 3 568 лева годишно. В област Разград тя е 4 637 лева, по-ниска от 

средната линия на бедност за страната от 5 412 лева годишно. Най-висок е 

относителният дял на бедните в областите Сливен - 31.3%, Монтана - 29.4%, Силистра - 
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29.1%, и Бургас - 29.0%. Най-нисък е относителният дял на бедните в областите 

Габрово - 12.3%, Шумен - 16.4% и Разград - 12.6%, където е и територията на МИГ.  

Делът на хората, които живеят в материални лишения е 19.4% общо за страната. 

Относителният дял на децата и младежите, които живеят с материални лишения е 

38.5%. Населението, което е в риск от бедност и социално изключване е общо 2 231.5 

млн. души или 32.1%. Делът на младежите и децата е 33.3%. Показателят за лицата, 

живеещи с материални лишения, е в известна степен абсолютен показател за бедност, 

тъй като отразява състоянието на хората спрямо набор от критерии, а не спрямо 

доходите на останалите членове на обществото. В същото време е и субективен 

показател, защото стъпва върху преценката на самите хора за какво точно не им 

достигат парите и от какво имат нужда. В ЕС и у нас този показател се измерва чрез 

въпросници, попълвани от домакинствата, в които са включени 9 основни нужди – 

храна, дрехи и обувки, месечни сметки и т.н.. Част от въпросите се отнасят до 

обективни факти за притежанието на неща, без които човек не може да съществува, а 

други са за различни възможности, затруднения или ограничения, т.е. донякъде 

включват субективните възприятия на респондентите. Именно във втората група 

въпроси се генерират и повечето отговори за лишения, докато в първата група 

отговорите изглеждат относително по-позитивни. Причината за това е и, че хората 

първо задоволяват базовите си потребности (храна и сметки), а за останалото се грижат, 

ако им останат средства. 

Според вече цитираното изследване на Министерството на младежта и спорта, едва 

34% от младите хора посочват, че средствата им за пълноценно хранене са напълно 

достатъчни, 39%, че са по-скоро достатъчни, а 19%, че са по-скоро недостатъчни или 

изцяло недостатъчни. Подобно е съотношението на парите за дрехи, обувки, заплащане 

на електрическа енергия и закупуване на лекарства. Липса на достатъчно средства се 

декларира най-вече от представителите на ромския етнос. Населеното място също 

показва разлика в нивото на бедност между младежите. Живеещите в малките населени 

места и селата в по-голям процент смятат, че средствата им за живот са по-скоро 

недостатъчни или изцяло недостатъчни.  

У нас почти всички младежи (98%) притежават собствен мобилен телефон, 80% имат 

компютър, а достъп до интернет в дома - 92%. Въпреки, че не са от първа 

необходимост, очевидно тези вещи и услуги са достъпни за масовия български 
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потребител, вкл. и за бедните. От демографските разбивки се вижда, че дори сред 

маргинализираните младежки общности като младите роми или тези, които са неучещи 

и неработещи (до голяма степен двете групи съвпадат), притежанието на мобилен 

телефон е преобладаващо - 85% декларират, че имат такъв. 73% от младежите роми 

обаче не притежават компютър у дома, което особено в последните две години на 

онлайн обучение се оказва едно от най-големите предизвикателства пред 

образователната система.  

Важни са  показателите доколко бедните младежи са информирани, че могат да получат 

някаква помощ – било директно със средства, било при търсенето на работа. 47% от 

младите хора въобще не търсят информация за социалните услуги в населеното си 

място, 14% посочват, че по-скоро е трудно или много трудно да намерят така 

информация, едва 1% са търсили и не са намерили. Подобно е и съотношението за 

програмите за социална и професионална интеграция - близо половината от младежите 

(49%) не са търсили такава информация в населеното си място, 18% посочват, че по-

скоро трудно или много трудно намират подобна информация. 

4.6. Начин на живот, навици и свободно време.  

Начинът на живот и навиците, които младежите имат от най-ранна възраст до голяма 

степен определят и бъдещата им реализация, тъй като формират определени трайни 

ценности и навици. Участието в дейности в свободното време допринася за 

физическото и психическото благополучие на личността и за качеството на нейния 

живот като цяло. Също така, някои от навиците свидетелстват за различен материален 

и образователен статус – например спорта или ходенето по заведения изискват повече 

финансови средства, а здравословният начин на живот е характерен за младежи с по-

високо образование и информираност. Данните показват, че за 86% от младежите 

излизането с приятели е най-честият начин за прекарване на свободното време. За 

българските младежи поддържането и изграждането на приятелски отношения е 

съществена част от живота им, за разлика от другите държави в ЕС, които декларират в 

много по-ниска степен излизането с приятели като начин за прекарване на свободното 

време. На второ и трето място за запълване на свободното време е слушането на музика 

и гледане на телевизия. 

По данни на Министерството на младежта и спорта, едва 37% от младежите у нас 

спортуват активно, 61% не спортуват или го правят понякога. С увеличаване на 
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възрастта спортната активност намалява, което е логично предвид факта, че с годините 

заетостта на младежите нараства, а свободното им време се ограничава. Делът на 

неспортуващите нараства от 14% при най-малките до 29% в горната група сред 

младежта, и обратно – делът на редовно спортуващите пада от 20% при най-малките до 

5% при най-големите. Сериозна разлика се наблюдава и по пол. Мъжете са повече от 

два пъти по-активни в спорта от жените, като сред нежния пол 73% не спортуват 

активно. Делът на никога не спортуващите при жените (33%) е повече от два пъти по-

голям, отколкото при мъжете (14%). Почти половината от безработните изобщо не 

спортуват. Над половината от ромите също. Само 5% от децата на богатите семейства 

никога не спортуват. Основна причина за липсата на спорт сред младите хора се явява 

липсата на време – 38%, не се интересуват от спорт и нямат желание 22%. 7% нямат 

средства, за да спортуват. 

По отношение на вредните навици като употреба на алкохол, цигари, наркотици, близо 

половината (46%) от българските младежи пушат цигари, а 42% посочват, че 

консумират твърд алкохол. Всеки трети във възрастовата група 15-19 г. пуши цигари, а 

във възрастовата група 25-29 г. процентът е най-голям – 60%. Разпространението на 

тютюнопушенето сред 15-годишните момчета е второто най-високо в ЕС. Мъжете са 

по-редовни пушачи от жените (34% на 25%), като става въпрос за пушене всеки ден. 

Диференциация има по материален и образователен статус. Всекидневни пушачи са 

42% от среднистите и 16% от висшистите, 39% от бедните и 28% от богатите, 62% от 

младите роми и 27% от младите българи. По-високообразованите младежи и тези в 

големите градове пушат по-малко - било поради специфична среда и стил на живот, 

при които пушенето не е модерно, било поради по-голяма информираност за вредите, 

които то носи. 

Всеки четвърти младеж между 15-24 г. употребява твърд алкохол, а в групата на 25-29 

годишните делът на употребяващите алкохол скача на 50%. Склонността към пиене на 

алкохол поне няколко пъти седмично при среднистите е повече от висшистите (20% 

срещу 5%), при бедните е повече от богатите (15% срещу 7%), при младите роми е 

повече от младите етнически българи (29% срещу 11%). Като се има предвид, че 

редовната консумация на тютюневи и алкохолни изделия изисква средства е 

парадоксално, че тя се наблюдава именно в онези групи, в които средствата са силно 

ограничени. Това се обяснява с несигурния живот, който водят тези хора, липсата на 

други забавления и неосведомеността относно вредното им влияние върху здравето, 
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навици от семейната среда. Това явление, че бедните и необразованите злоупотребяват 

повече с алкохол и цигари се наблюдава навсякъде по света.  

Сравнително малък е делът на младежите, които декларират, че употребяват наркотици 

– едва 14% посочват, че са пробвали леки и само 1% - тежки наркотици. Най-често 

използваната дрога в България е канабиса - 8%, следван от екстази - 3%, амфетамини - 

1% и кокаин - 0.3%. Трябва да се има предвид, че тъй като резултатите са получени 

чрез пряко допитване, възможно е процентите да са по-високи и част от младежите да 

са били притеснени да признаят подобни навици.   

По данни на НСИ през 2020 г. на отчет в детските педагогически стаи се водят 8 899 

(през 2019 г са били 9167) малолетни и непълнолетни лица за извършени от тях 

противообществени прояви и престъпления. Делът на малолетните 7-13 г. е 20,5% 

(1826 деца), а на непълнолетните 14-17 г. е 79,5% (7073 младежи). Делът на учащите е 

77.2%. В структурата на противообществените прояви най-много са бягствата от 

вкъщи, специализирана институция или от социална услуга от резидентен тип. Следват 

проявите на насилие и агресия, употребата на психоактивни вещества, повреждането на 

обществена и/или частна собственост, непристойно и/или хулиганско поведение на 

обществено място. Сред другите обществено значими противообществени прояви, 

извършвани от малолетни и непълнолетни са тормоз, скитничество и просия. 

Малолетните и непълнолетни, извършили криминални престъпления са 4 417 души за 

2020 г. Най-разпространени са кражбите - 2 222, следвани от повреждане и 

унищожаване на имущество – 548, престъпления свързани с наркотици – 354, 

хулиганство – 238.  Тежките престъпления са убийство – 2, изнасилване – 2 и опит за 

изнасилване – 4, блудствата са 43.  

По отношение на свободното време, 42% от по-младите до 24 г. заявяват, че имат хоби, 

за сметка на тези между 25 и 29 години, сред които по-малко от една четвърт отделят 

време за своето хоби. 44% от младежите се интересуват от наука/изкуство, като най-

голямо натрупване сред всички демографски категории на тази опция се наблюдава 

сред висшистите. Близо една трета (27%) от всички младежи посещават галерии и 

музеи, като отново сред висшистите делът е близо два пъти по-висок (44%). Населеното 

място е основният фактор относно разнообразяването на ежедневието на младите. В 

столицата и големите градове над 75% смятат, че могат пълноценно да се 

разнообразяват, докато едва 37% от тези, които живеят в селата имат възможности за 
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прекарване на свободното време. Прави впечатление, че не се отчита динамика по 

отношение на този индикатор по отношение на възрастовите групи. Данните показват 

също, че с увеличаване на доходите се увеличава делът на младите хора, които 

посочват, че могат да разнообразяват ежедневието си в населеното място, в което 

живеят. 

Към начина на живот е включено и използването на новите технологии от младежите. 

България се развива със сравнително високи темпове по отношение на 

информационните технологии. 54% от младежите на възраст 16-24 год. декларират, че 

разполагат с основни или над основните дигитални умения. 86% от младите хора 

посочват, че могат да работят с компютър, а 11% не могат добре, но се справят някак. 

Тези, които са посочили, че не могат добре, но се справят, са в най-голям дял с основно 

или по-ниско образование, от ромски произход и живеещи предимно в селата. Също 

86% от младежите ползват интернет всеки ден. Пренебрежително ниски са дяловете на 

ползващите интернет по-рядко. Основно интернет се ползва за социалните мрежи – 

41%. 29% от младите хора го използват, както за работа, така и за забавление. Близо 

20% го ползват основно, за да се информират. 

В сравнение с младите хора в останалите държави в Европейския съюз, българските 

младежи са в дъното на класациите по четене на книги. Едва 30% четат книги, 68% не 

четат. Почти двойна разлика се забелязва между момчетата и момичетата по отношение 

на този индикатор, като 41% от момичетата четат, докато при момчетата този дял е 

20%. Паритетно е отношението по възрастовите групи. Очертава се една интересна 

зависимост, че хората, които са удовлетворени от начина си на живот – 35%, в по-голям 

дял четат книги, за сметка на неудовлетворените, които са 16%. Липсата на възпитание 

от родителите на младите хора по отношения на четенето, промяната в културната 

среда чрез навлизането на интернет, социалните мрежи, както и все по-забързаното 

ежедневие днес водят до такъв тип резултати по отношение на потреблението на книги. 

Населеното място оказва влияние по отношение на начина на купуване/вземане на 

книги. Младите хора от областните градове в почти еднакъв дял използват библиотеки 

(20%) и възможността за безплатно сваляне на книги от интернет, които са 19%. Най-

висок дял от използващите интернет за сваляне на книги са младежите от столицата, 

сред които 19% свалят безплатно, а едва 7% използват библиотеките. 
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4.7. Гражданска активност и доброволчество 

Доброволчеството сред младежите в България не е особено развито по различни 

причини, най-вече поради отрицателната обществена нагласа към безплатния труд, 

която е следствие на времената преди 89-та година – бригади, ленински съботници, 

комсомолски акции и т.н. От друга страна, младите хора са положително настроени да 

оказват помощ на връстници, деца или по-възрастни и да се включват в каузи, без 

формално да се наричат доброволци. Според Доклада за младежта (2019/2020 г.), 68% 

от младежите декларират, че си струва участието в каузи и дарителски акции, като 

степента на образование оказва влияние на мненията - 81% от хората с висше 

образование посочват, че си струва, докато делът на хората с основно и по-ниско 

образование, които смятат, че си струва е 57%. Същевременно, само 39% от младежите 

са участвали реално в подобни кампании и в доброволчески инициативи през 

последните 3 години. Данните показват, че близо 46% от младите хора са участвали 

предимно с финансови дарения, включително смс-и. Основната призма на 

доброволчество в България сред младежите е свързано с парични средства, и в много 

по-ниска степен с друг вид дейности. 27% са дарявали вещи или дрехи, като се 

забелязва, че жените са по-склони да даряват дрехи и вещи от мъжете. Едва 15% от 

младежите са участвали със собствен труд. Само 2% от младежите са участвали в 

доброволческа дейност в чужбина, най вече по Програма Еразъм+ и Програма 

Европейски корпус за солидарност. Сферите, в които младите хора предпочитат да 

участват по някакъв начин с дарения или доброволчество са социални дейности, 

свързани с деца в нужда (46%), защита на околната среда (43%), при бедствия и аварии 

(34%). Дейностите, свързани с личен труд са разпространяване на флаери и листовки 

(14%), информационни дейности (12%), обмяна на опит (10%), културни и артистични 

дейности (9%). Данните показват още, че сред младежите има две групи хора: такива, 

които биха се включили само при необходимост в някаква доброволческа дейност и 

младежи, които трайно могат да бъдат ангажирани с доброволческа дейност. 

Гражданската активност на младите хора в България също не е на особено високо ниво. 

От данните на Министерство на младежта се вижда, че 72% от младежите не се 

интересуват от политика (39% изобщо не се интересуват, а 33% по-скоро не се 

интересуват). Едва 3% са тези, които се интересуват в много голяма степен, а 23% по-

скоро се интересуват. Естествено, най-младата група в диапазона 15-19 г. в най-малка 

степен да се интересува от политика, защото е нормално хората под 18-годишна 
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възраст, които нямат право да гласуват, да не проявяват и особен интерес. Въпреки 

високите нива на незаинтересованост спрямо политическия живот, близо 41% от 

младите българи гласуват винаги или често. 

30% от младите хора не отделят никакво време за четене на новини/ актуални събития. 

Телевизията се оказва основен източник на информация – 60%. При младите хора е 

много висок делът на информиране през социални мрежи – 53%. А през интернет 

сайтове делът е 43%. Все пак 51% от младежите познават гражданските си права, 39% 

обаче не знаят какви са те.  

Отчита се и ниска ангажираност на младежите в каквито и да е граждански и 

политически формации – 2% са членове на политическа партия; 2% са членове на 

асоциация или НПО; 3% са членове на професионална асоциация; 5% са участвали в 

международни обмени, срещи и инициативи; 6% са участвали в проекти по 

международни програми; 6% са участвали в клуб за дебати; 3% са били част от 

младежки съвет към общината/областта; 14% са участвали в училищни или 

университетски съвети; 3% в младежки/детски парламент; 12% в 

благотворителна/хуманитарна организация. 
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5. Проблеми на младежите на територията на МИГ Исперих 

Младите хора в община Исперих имат сходни проблеми с тези на младежите в цялата 

страна, както и някои специфични, породени от икономическия профил  на общината - 

преимуществено аграрен, наличието на много малки населени места и слаба 

урбанизация, исторически причини и етнически характеристики, вкл. висок процент 

ромско население.  

5.1. Демография 

Както и в повечето селски общини, така и в община Исперих през последните години 

са налице процеси на намаляване и застаряване на населението. По данни на НСИ, 

населението на общината към 31.12.2020 г. е  20 142 души, като за периода 2014-2020 г. 

е намаляло с общо 1090 души. Тенденцията за намаляване на населението е трайна, с 

умерени постоянни темпове, като коефициентът за периода е -3,6%. Средната гъстота 

на населението в общината за 2020 г. е 50,1% при средна за страната 66.4% и 47,6% за 

област Разград, т.е. територията е сравнително рядко населена, типично за северната 

част на страната. По принцип, в трите района за планиране на Северна България живее 

едва 35% от общото население. В Северен централен район, където е територията на 

МИГ е 11, 2% от цялото население. 

 Общо В градовете В селата 

Община всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Исперих 20 142 9 976 10 166 7 868 3 833 4 035 12 274 6 143 6 131 

Източник НСИ, население към 31.12.2020 г. 

По-голямата част от 60,9% (12 274 души) живеят в селата, а останалите  39,1% (7 868) 

са в градовете (общинския център град Исперих). Разград е една от трите области с под 

50% население, живеещо в градовете, като по-голямата част от него обитава селата, 

особено възрастните хора. В община Исперих 68,8% от възрастните над 65 г. живеят в 

селата.  

Община Исперих се състои 24 населени места - един град и 23 села. Според броя на 

жителите, селата са: много малки (до 200 жители) – 1 село, малки (от 200 до 1000 

жители) – 20 населени места и средни (от 1000 до 2000 жители) – 2 села. По населени 

места, броят на населението е разпределено неравномерно, като в някои от селата има 

струпване на ромската етническа общност. 
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№ Населено място 
Жители 

(брой) 
№ Населено място 

Жители 

(брой) 

1 Исперих 7 868 13 Конево  70 

2 Йонково 632 14 Лудогорци  680 

3 Малко Йонково 342 15 Лъвино  933 

3 Бърдоква 293 16 Малък Поровец  319 

5 Белинци 427 17 Подайва  1 537 

6 Вазово 964 18 Печеница  239 

7 Голям Поровец 514 19 Райнино  308 

8 Делчево 420 20 Свещари  586 

9 Духовец 467 21 Старо селище  327 

10 Драгомъж 342 22 Средоселци  286 

11 Китанчево 1 354 23 Тодорово  703 

12 Къпиновци 242 24 Яким Груево  289 

Източник НСИ, Регистър на населените места 2020 г. 

Както се вижда от данните, най-много хора живеят в общинския център – град Исперих 

– 7868 души, следван от село Подайва – 1537 души и село Китанчево – 1354 души. 

Сравнително големи са и селата Вазово – 964 души и Лъвино – 933 души, които са 

малко под критерия за 1000 души и са изпаднали в долната категория през последните 

няколко години. Най-малкото село е Конево с население от едва 70 човека. 

Намаляването на населението се дължи както на естественото, така и на механичното 

движение на населението, въпреки че през 2020 г. в много от областите в страната се 

наблюдават процеси на обратна миграция, най-вече заради пандемията – завръщат се 

хора, както от чужбина, така и от по-големите градове. 

По отношение на естественото движение на населението, през 2020 г. в община 

Исперих са родени 153 деца, умрелите са 449 души и като следствие естественият 

прираст е отрицателен: -296 души. Коефициентът на естествен прираст през 2020 г. е -

14,7%. Общината все пак е поставена добре по този показател в областта, като е 

изпреварена само от община Кубрат  с 18,8% и община Завет с 15% коефициент на 

раждаемост. В община Разград коефициентът е 13,2%, в Лозница -13,3%, в Цар Калоян 

-13% и 10,5% в Самуил. 

Община Живородени Умрели Естествен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Исперих 153 78 75 449 241 208 -296 -163 -133 

Източник НСИ, население към 31.12.2020 г. 
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По отношение на механичното движение на населението, в община Исперих през 2020 

г. заселените са повече от изселените, като както вече се спомена, това е тенденция в 

редица малки общини по време на кризата породена от COVID-19. Повечето по-малки 

области и населени места през 2020 г. печелят население благодарение на 

миграционните процеси, в следствие на които се наблюдава и отлив на население от 

големите градове – София губи над 20 хил. души, Стара Загора – 9 хил. Пловдив – 6 

хил. и т.н. Обяснението е в загубата на работни места в градовете и в по-малка степен – 

отказ от жилища под наем, когато населеното място, в което хората имат собственост е 

близо до общинския център – те започват да пътуват за работа всеки ден. По-малък е 

броят на завърналите се от чужбина по родните места, но все пак и те оказват влияние.   

Общини Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже жени 

Исперих 628 289 339 458 205 253 170 84 86 

Източник НСИ, население към 31.12.2020 г. 

Както се вижда, заселените в общината са 628 души, със 179 повече от изселените, 

което обаче не може да компенсира ниския естествен прираст. Коефициентът на 

механичен прираст е малък  и е 0,8%. Положителен механичен прираст има и в другите 

общини на областта, с изключение на Завет (-0,2%) и Цар Калоян (-0,2%), които са с 

отрицателен. В община Разград коефициентът е 0,6%, в Лозница е 0,8%, в Самуил 

0,4%. По принцип, тенденцията по време на пандемията е повече хора да се заселват в 

селата, отколкото в градовете (през 2020г. в градовете вече живее малко под 73% от 

населението, при 73,2% през предходната година), но дали забавянето на процесите на 

урбанизация е част от трайна тенденция, все още е рано да се каже. 

За съжаление, хората които напускат малките населени места, вкл. и община Исперих, 

са повече от младата възрастова група, в работоспособна възраст и с по-висока степен 

на образование, като главната причина е липсата на работа и реализация. Това влошава 

не само възрастовата структура на населението, но и изкривява пазара на труда.  

Възрастовата структура на населението в общината все още е благоприятна, но с 

тенденция да се влошава. Хората в трудоспособна възраст през 2020 г. са 12 252 души 

или 60,8% от цялото население, като те са се увеличили в сравнение с 2019 г., когато са 

били 10 539 души. Увеличението обаче е за сметка на намаляването на децата (под 

трудоспособна възраст), които просто влизат в по-високата възрастова група.  

Увеличава се и броят на хората в над трудоспособна възраст. 
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Общини/ 

Възрастови категории 

Общо В т.ч. в градовете 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Исперих 20 142 9 976 10 166 7 868 3 833 4 035 

Под трудоспособна възраст 3 046 1 600 1 446 1 277 673 604 

В трудоспособна възраст 12 252 6 552 5 700 4 729 2 462 2 267 

Над трудоспособна възраст 4 844 1 824 3 020 1 862 698 1 164 

Източник НСИ, население към 31.12.2020 г. 

В под трудоспособна са 15,1% населението (3 046 души), а в над трудоспособна са 24% 

(4 844 души). Под 15 години са 14,1%, под 19 г. са 19,5% от населението. Това 

съотношение е индикатор и за демографското заместване на населението. 

Съотношението между във възрастовите групи от 0 до 15 г. и 65+ г. дава ясна представа 

за процеса на застаряване. Стойност от 1 означава, че на всеки един възрастен в 

дадената община се пада по 1 дете, по-висока от 1 стойност означава, че децата са 

повече, а стойност под 1 показва превес на възрастните. В община Исперих този 

коефициент е 0,68, като е по-висок и от община Разград, където е 0,64, като тези 

стойности са близки до големите градове, където коефициентът на демографско 

заместване е между 0,7 и 0,8. По данни на НСИ, едва 13 общини в страната имат 

положително демографско заместване (над 1), а в 110 общини коефициентът на 

заместване е под 0,5. На този фон община Исперих е с над средните резултати.  

По етнически състав (според преброяването 2011 г.), в община Исперих в турската 

етническа общност са се самоопределили 58,08% от населението, като българи – 

25,03% и като роми - 8,26% от населението, близо 9% не са отговорили. Тъй като 

отдавна се наблюдава тенденцията част от хората от ромски произход да се 

самоопределят като българи, турци или да не дават отговор за тяхната етническа 

принадлежност, по оценки на неправителствени организации и общинската 

администрация, ромите в общината са двойно повече - около 15%. По принцип, в 

селските райони  българската етническа група е 75.9%, турската е втората по численост 

с  14.7%, а ромската етническа група наброява 7.7% от населението. В 69 общини 

турската етническа група надвишава средното за страната (15%), а в 90 общини 

ромското население е над средното от 10% за страната. Исперих е и в двете групи 

общини, като в анализите на държавно ниво се отбелязва, че по-високият брой ромско 

население носи рискове за икономическото и социално развитие на съответните 

територии. Преобладаващата част от ромското население в общината живее в четири от 

най-големите населени места – Исперих, Вазово, Китанчево и Подайва. Останалата 

част от тях са в по-малките села. Ромите са заселени компактно, в обособени квартали, 
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но не са отделени от останалата част на населеното място. Изключение прави един от 

ромските квартали в град Исперих – кв. „Запад”, който е извън регулация. 

Образователната структура също е сравнително неблагоприятна. Делът на населението 

в общината с висше образование е 8,7%, със средно образование са 30%, с основно 

образование – 36,3%, с начално и незавършено образование – 23%. Наблюдават се 

съществени различия в образователната структура на населението в общината по 

етническа принадлежност. От самоопределилите се като българи 21.5% са с висше и 

46,8% със средно образование, а от турската етническа група с висше образование са 

4,5% и 26,5% са със средно. При ромите едва 0.1% са със завършено висше образование 

и 5,6% са със средно образование, като един на всеки 19 души никога не е посещавал 

училище, което е 5.6%. 

5.2. Безработица 

Безработицата в община Исперих, както и във всички селски райони, е сравнително 

висока спрямо средната за страната, но плавно намалява в наблюдавания Програмен 

период (2014-2020 г.) и то по всички показатели. През 2020 г. заради пандемията, 

равнището на безработица отново се повишава леко в сравнение с предходната година.  

Години 

Общо 

безрабо

тни 

Коефиц

иент на 

безрабо

тица % 

Мъже Жени До 29 г Над 50 г 

Продълж

ително 

безработ

ни 

С висше 

 

Със 

средно 

С 

основно 

и 

по-ниско 

2014  1875  20,6  842 1033 263  829  942  57  691  1 127  

2015  1669  18,3  751 918 226  757  872  60  589  1 020  

2016  1530  16,8  696 834 193  694  725  70  561  899  

2017  1361  14,9  607 754 180  614  631  64  490  807  

2018   1215  13,3  517 698 154  560  583  60  436  719  

2019  1115  12,2  484 631 138  529  416  58  397  660  

2020  1230 13,5 571 659 140  582  333  64  467  699  

Източник НСИ 2020 г., Общинска администрация 

Както се вижда от таблицата, безработните младежи са само 140 или 11,3% от всички 

безработни, като броят им е намалял почти двойно в сравнение с началото на периода. 

Коефициентът на безработица в община Исперих е 13,5%, при среден за страната от 

5,1% и среден за област Разград 10.3%. Общината се представя сравнително добре сред 

останалите в областта – по-ниска безработица има само в община Разград (5.6 %) и 
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община Цар Калоян, където е 12,5%. Останалите общини са с по-висок коефициент на 

безработица - Завет е с 14,5%, Лозница е с 14.6 %, Кубрат с 15.4%, а Самуил с цели 

27.2%. До голяма степен положителният резултат се дължи и на програмите за 

субсидирана заетост, реализирани в общината. 

Групата на безработните младежи не е голяма и намалява от 14,02% през 2014 г. до 

11,3% през 2020 г., като все пак значение има и намаляването на общия брой младежи в 

структурата на населението. Трябва да се има предвид и това, че в броя на безработните 

се включват само регистрираните в бюрата по труда младежи, като няма информация 

колко са тези, които нямат работа, не са регистрирани в бюрата и са извън 

образователната система. Поради предприетите мерки за обхващане на почти всички 

деца и младежи в образователните институции във всички степени, може да се 

предположи, че броят на т.нар. NEETs също не е висок. Вероятно това са предимно 

жени от ромската общност, които рано встъпват в брак и отглеждат деца, както и 

минимален брой мъже. Безработните младежи все пак остават една от най-уязвимите 

групи на пазара на труда в общината. 

Причините за младежката безработица са няколко: най-вече степента на придобитото 

образование, като данните показват, че безработицата сред младежите с висше 

образование е по-ниска; липсата на опит, който се изисква за редица професии; 

нереалните очаквания за високо заплащане без съответната квалификация; липса на 

достатъчно работни места в общината.  

Друга причина е предимно земеделският икономически профил на община Исперих. По 

данни от СВОМР, при последното преброяване на стопанствата (2010 г.), от което има 

подробни данни за територията, в земеделието са влагали труд около 5 500 души, а в 

еквивалент на пълно работно време секторът е създавал около 3 500 работни места. За 

периода работните места в селското стопанство са спаднали с над 40% поради 

уедряване на стопанствата и изчезване на малките стопанства, механизацията, смяна на 

поколенията. Предварителните данни на преброяването през 2020 г. сочат, че тези 

процеси продължават. Макар че все още няма детайлни разбивки, данните сочат, че 

област Разград е със сравнително голяма средна ИЗП на стопанствата от 48,6 ха (при 

средна 33 ха за страната, най-висока в Плевен от 97,5 ха и най-ниска в Смолян от 2.8 

ха), което означава, че още множество малки стопанства са спрели да съществуват за 

сметка уедряването на големите, което неминуемо води до загуба на работни места и 
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доходи. Стопанствата в страната през 2020 г. са 132 400, което е с 64% по-малко спрямо 

2010 г., когато са били 370 222. Заетите в земеделието също намаляват от 738 634 души 

през 2010 г. на 292 000 през 2020 г. Заетите (семейна и несемейна работна сила) в 

стопанствата в групата до 24 г. е под 10%, а в групата 25-34 г. е около 18%. Може да се 

предположи, че сходни тенденции се наблюдават и на територията на МИГ Исперих. 

В останалите сектори, над 60% от неземеделските фирми са в сектора на търговията, 

услугите, ресторантьорство и хотелиерство, но те създават около 20% от работните 

места и носят много ниски доходи за заетите. В преработвателната промишленост 

наетите са 1440 или 43,1% от работната сила (данни за 2019 г). Работните места са 

спаднали и в този сектор, тъй като през 2014 г. преработвателните предприятия са 

осигурявали над 50% от работните места в общината.  

Също така, по-голямата част от работната сила в общината е с относително нисък 

образователен статус. Местните промишлени фирми изпитват все по-голям недостиг на 

мотивирана и квалифицирана работна сила, тъй като младите, след завършване на 

образование не се завръщат, а друга част напускат поради неудовлетвореност от 

качеството на живот и нивата на доходите. 

Както се вижда от таблицата, според образователния статус, най-голям е броят на 

безработните с основно и по-ниско образование, като техният дял е 56,8% от всички 

безработни. Най-нисък е делът на висшистите – едва 5,2%, а този на хора със средно 

образование е 38%. Хората без образование и квалификация са и най-застрашената 

група от трайна безработица. Работодателите рядко проявяват интерес към тази група и 

трудно поемат ангажимента да ги обучат и квалифицират, защото това е допълнителна 

инвестиция, която ги натоварва допълнително, без гаранция за ефективност. Ето защо 

вниманието на местните власти към тази група трябва да е насочено към привличането 

им в различни програми и проекти на Министерство на труда и социалната политика, за 

да може да се осигури тяхната социална и трудова интеграция. Парадокс е, че броят на 

безработните висшисти се увеличава спрямо началото на периода, което подсказва 

наличието на втория проблем за младежката безработица – няма подходящи работни 

места за съответното образование  и в същото време се наблюдава остър дефицит на 

квалифицирани кадри на територията, но в съвсем други сфери на икономиката. 

По населени места броят на безработните е по-голям в Исперих (но там е 

съсредоточено и най-много население), Подайва, Вазово, Китанчево, Лъвино. Като 
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процент безработни от населението обаче, най-висок той е в Драгомъж, Подайва, 

Райнино и Яким Груево. Общата тенденция през последните години е намаляване броя 

на безработните във всички села на общината. Една от причините обаче не са нови 

работни места на територията, а  миграцията – намират си работа в други населени 

места или в чужбина. 

 

Населено място 

Регистрирани 

безработни лица 

през 2020 г 

Население 

през 2020 г. 

% 

Безработни 

от 

населението 

1  Исперих  369 7868 4,69 

2  Йонково  30 632 4,75 

3  М.Йонково  13 342 3,8 

3  Бърдоква  12 293 4,09 

5  Белинци  24 427 5,62 

6  Вазово  53 964 5,49 

7  Голям Поровец  27 514 5,25 

8  Делчево  15 420 3,57 

9  Духовец  19 467 4,06 

10  Драгомъж  31 342 9,06 

11  Китанчево  67 1354 4,94 

12  Къпиновци  10 242 4,13 

13  Конево  3 70 4,28 

14  Лудогорци  27 680 3,97 

15  Лъвино  51 933 5,47 

16  Малък Поровец  19 319 5,96 

17  Подайва  115 1537 7,48 

18  Печеница  11 239 4,6 

19  Райнино  20 308 6,49 

20  Свещари  29 586 4,94 

21  Старо селище  11 327 3,36 

22  Средоселци  9 286 3,15 

23  Тодорово  32 703 4,55 

24  Яким Груево  18 289 6,22 

Източник НСИ 2020 г., Общинска администрация 

Реализацията на политиката за насърчаване на заетостта на младежите обхваща форми, 

регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, които са поети предимно от 

„Бюро по труда“ в град Исперих. Остава проблемът с младежите, които не желаят да се 

регистрират в бюрата по труда, както и с работодателите, които обявяват работни места 

по друг начин. Например, през месец ноември 2021 г. обявите за работа в бюрото по 

труда са 4, но всички обяви за работа в Исперих са общо 7, като три от тях са в 

сайтовете за намиране на работа (на банка и мобилен оператор). Трябва да се каже, че и 

в цялата страна, в бюрата по труда се предлага работа предимно за 

нискоквалифицирани кадри и работни места с по-ниско заплащане. Много от по-
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големите фирми предпочитат да използват специализирани сайтове за работа, за да 

пускат обяви, това е и причината много от младежите да не се доверяват на държавните 

институции по заетостта и общините и да си търсят работа по друг начин. 

По отношение на икономическата активност на младите хора може да се каже, че 

предприемаческата култура и инициативността им са в начален етап. Въпреки добрите 

практики и модели по проекти и програми, които насърчават младите предприемачи, 

развитието на самостоятелен бизнес сред тях все още се оказва рисковано. Пак по 

данни от СВОМР, коефициентът на икономическа активност е сравнително нисък - 

59%, като има съществени различия по етнически групи: при българите е 73%, при 

етническите турци е 59%, а при ромите само 31%. Като силна страна на територията е 

изтъкнато, че почти 50% от земеделските стопани в Исперих са млади хора на възраст 

до 40 години, което все пак е знак за предприемаческа активност. Те обаче управляват 

предимно малки и неефективни стопанства, което, както се каза, означава, че намаляват 

във времето и се вливат в наемната работна сила.  

През 2020 г. в община Исперих има 686 нефинансови предприятия (фирми), като няма 

данни колко от тях се притежават от младежи. Трябва да се отбележи, че броят на 

фирмите все пак е висок за селска община, тъй като в страната най-масова е групата на 

селските общини с между 100 и 500 фирми, в 65 общини има под 100 фирми. Броят на 

нефинансовите предприятия в община Исперих е голям и на фона на останалите в 

областта – единствено в областния център Разград има 2 375 фирми. В Кубрат те са 

512, в Лозница – 230, в Завет – 214, в Цар Калоян – 138, най-нисък е броят им в Самуил 

– 101. В СВОМР е записано, че проучванията на територията показват, че сравнително 

висок процент от икономически активното население има нагласи за 

предприемачество. Пречка за започване на успешен бизнес е липсата на опит и бизнес 

знания и средства за инвестиции. Това определя необходимостта от подпомагане на 

развитието на предприемаческите и бизнес уменията, особено сред младите хора. 

5.3. Бедност и социално изключване 

На територията на МИГ Исперих рискът за бедност сред младежите е сравнително 

висок, поради безработицата, земеделския профил на общината, който предполага 

частична и сезонна заетост, ниското ниво на заплатите, както и високия дял на хората, 

издържащи се от социални помощи. 
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По данни на НСИ, в област Разград, вкл. и в община Исперих, линията на бедността, 

определена за 2020 г. е 4 637 лева годишно или 386,4 лева месечно, при средна за 

страната от 5 412 лева годишно или 451 лева месечно. Ниската линия на бедност е и 

една от причините процентът на населението в областта, живеещо под тази линия да е 

от най-малките за България - 12.6%, при среден за страната от 23.8%. Населението под 

националната линия на бедността обаче е 28 %. Друга причина са предприетите мерки 

в социалната сфера – изплащане на помощи и програмите за субсидирана заетост. 

Очевидно системата за социална защита има съществено значение за редуциране на 

бедността. Относителният дял на бедните преди социалните трансфери (обезщетения, 

социални и семейни помощи и добавки, включително и пенсии) в област Разград е 

44.8% , при среден за страната от 41.7%. Т.е. ако от доходите се извадят социалните 

плащания, почти половината от населението би живяло в бедност. 

По другия критерий - процент от населението, живеещо с материални лишения, през 

2020 г. за страната то е 19.4%, а в област Разград е 30.9% - един от най-високите в 

България. Делът на хората, живеещи в материални лишения е по-висок единствено в 

област Сливен - 34.1%. Като рискови са определени и областите Видин  с 27.0%, Враца 

с 25.7%, Хасково с 27.4% и Ямбол с 28%. Във всички останали области процентът е под 

20 и е близък до средния. Това са и областите, в които имат висок дял на ромската и 

турската етническа група. По данни на НСИ, през 2020 г. най-висок е относителният 

дял на бедните сред лицата, самоопределили се от ромската етническа група - 66.2%, 

при турската етническа група е 29,5%, а най-нисък е сред лицата, самоопределили се от 

българската етническа група - 17.8%.   

Основният фактор, увеличаващ риска за попадане в групата на бедните за 

преобладаващата част от населението, е тяхната икономическа активност и участието 

им на пазара на труда. През 2020 г. относителният дял на бедните е най-висок сред 

безработните лица - 61.1%, като рискът от бедност при безработните мъже е с 12.3 

процентни пункта по-висок в сравнение с безработните жени. Делът на бедните сред 

работещите нараства до 9.7%, като при работещите на непълно работно време (33.6%) 

рискът за изпадане в бедност е четири пъти по-висок от този при работещите на пълно 

работно време (8.4%). Образователното равнище също оказва съществено влияние 

върху риска от бедност при заетите лица. Най-висок е относителният дял на 

работещите бедни с начално и без образование - 65.7%, при тези с основно процентът е 

32.1%, при хората със средно образование е 8%, а при тези с висше образование е 2,4%.  



44 
 

След 2015 г. към основния въпросник на НСИ за бедността е добавено питане за 

етническата принадлежност в отговор на нарастващата нужда от информация, 

включително и оценки на бедността, за домакинствата по етнически признак. 

Анкетираните лица сами определят етническата си група, както и на официалните 

преброявания. Наблюдават се съществени различия в разпределението на бедните от 

различните етнически групи според икономическата им активност. Сред бедните от 

българската и турската етническа група преобладават пенсионерите (съответно 56.6% и 

36.5%), докато при ромската етническа група най-висок е относителният дял на бедните 

работещи - 31.9%. Едва 19.9% от работещите се определят като бедни при българската 

етническа група, а при турската 28,9% от работещите се определят като бедни. По 

отношение на безработните лица най-висок е относителният дял на бедните безработни 

сред ромската етническа група - 31.6%, при 16.5% от турската етническа група и 10.4% 

от българската етническа група. 

Рискът от бедност за лицата с начално и без образование е 31 пъти по-висок в 

сравнение с риска от бедност при лицата с висше образование за българската етническа 

група: 70.7% са бедните с начално и без образование, 7.1% със средно и само 2.3% със 

висше. При турската етническа група 39.3% са бедните с начално или без образование, 

със средно 15,9% са бедни, с висше - 3.5%. От лицата, определили се като роми 69.6% с 

начално и без образование са бедни, със средно образование 26.8% са бедни, докато 

при лицата с висше образование няма нито един беден (причината е и тази, че при 

ромите хората с висше образование са минимален процент). 

Подобни констатации са направени в СВОМР на МИГ Исперих, където ромите, 

включително младежите от тази етническа група, са определени като най-рискови за 

изпадане в бедност и социално изключване, поради много ниска икономическа 

активност (31%), заетост (14%) и висока безработица (54%). Ромите в общината имат 

ниска пригодност за заетост, тъй като са с нисък образователен статус, повечето нямат 

професионална квалификация, а поради маргинализация нямат изградени трудови 

навици и мотивация за търсене на работа. 

За разлика от другите жители, бедните роми имат проблем и със жилищното 

обезпечаване, като това се отнася най-вече за ромския квартал „Запад” в град Исперих. 

Той е извън регулация. Населението там бързо се увеличава в следствие на естествения 

прираст. Жилищата са пренаселени. Обитават се от по няколко семейства, обикновено с 
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две, три или повече деца. Те са с лоши материално-битови и санитарно-хигиенни 

условия. Зачестяват случаите на безразборно строителство без да има инфраструктура 

за това, т.е. кварталът е близо до определението „гето“. Както в СВОМР, така и в 

общинските документи са набелязани мерки за справяне с бедността в този квартал. 

5.4. Достъп до образование 

Община Исперих се стреми да създава условия и възможности за усъвършенстване на 

образователната система и осигуряване достъп до различните видове и степени 

образование за всички деца и младежи на територията. Образователната система 

включва 14 детски градини, 7 основни училища и 2 професионални гимназии. 

През 2020 г. от първи до четвърти клас учат 717 ученици, от пети до седми са 599, от 

осми до 12 са 297 ученици. В професионалните гимназии учениците са 447. Децата в 

детските градини са 704. 

Години 

Деца в 

детските 

градини 

Деца и младежи 

общообразователните 

училища 

Деца и младежи в гимназии 

VIII-XII клас 

I - IV клас V - VII клас Профилирани Професионални 

2019 717 751 576 316 437 

2020 704 717 599 297 447 

Източник НСИ, учащи според степените на образование 2020 г. 

Както се вижда, тенденцията е към намаляване броя на децата и младежите в 

различните степени на образование (с изключение на прогимназиалната степен), която 

отговаря на общата тенденция на намаляването им като дял от населението. 

Отрицателната демографска статистика води до съществуването на паралелки/групи с 

минимален и под минималния брой ученици, както и налага ежегодна оптимизация на 

паралелките. За последните години на територията на общината са закрити няколко 

детски градини, поради малкия брой деца и невъзможността за отделяне на 5 и 6-

годишните деца, които подлежат на задължителна предучилищна подготовка. С цел 

осигуряване равен достъп до качествено образование на децата е предприета 

реорганизация и оптимизация на мрежата от детски градини. 

На учениците са осигурени сравнително добри материални условия. Всички училища в 

община Исперих се помещават в сгради - публична общинска собственост, които 

отговарят на изискванията за тази дейност. Сградите на учебните заведения са в 
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относително добро състояние. Всички училища са с оборудвани компютърни кабинети 

и интернет достъп, което е особено важно за дистанционното обучение. В дворовете на 

училищата са обособени игрища, предимно по баскетбол, футбол и волейбол, в шест от 

училищата има функциониращи физкултурни салони, което е важно за поддържане 

доброто здравословно състояние на младежите и спортната им култура. Друга мярка за 

подобряване достъпа на образование за всички е организираният от общината 

безплатен транспорт до всички средищни училища и детски градини за учители, деца и 

ученици. 

Училищата са обезпечени и с добър преподавателски състав. През последните няколко 

години в цялата страна се наблюдава постоянно и бързо увеличение на броя на 

преподавателите в общообразователните и специалните училища. За последните пет 

години преподавателският персонал е нараснал с над 11 хиляди души или с 27%, като 

намаляват учителите в пенсионна възраст и се увеличават тези под 34 години. В 

община Исперих общият брой на педагогическите специалисти в общообразователните 

училища  е 169: 69 начални, 67 прогимназиални, 25 гимназиални, 8 ресурсни и 

психолози. Най-много са на възраст между 40 и 50 години – общо 79, под 30 години са 

6, над 64 г. са само 2-ма учители.  Броят на преподавателите в професионалните 

гимназии в града е 42. Най-много отново са между 40 и 50 години – общо 22, под 30 г. 

са 4, над 64 г няма.  

Качеството на образованието обаче остава незадоволително. Резултатите на учениците 

от цялата област Разград са сравнително ниски и през 2020 г. Средният успех на 

националното външно оценяване по математика след VII клас е 31,1 т. при 36,3 т. в 

страната. Успехът на матурите по български език и литература е 4,02 при 4,20 в 

страната, а делът на слабите оценки е 12% при 8% в страната. Поради факта, че близо 

няма висше учебно заведение, НСИ отчита едва двама студенти на 1000 души 

население при 32-ма студенти на 1000 души в страната. 

Въпреки че броят им намалява, остава проблемът с отпадането на деца и младежи от 

училище преди завършване на задължителните образователни степени. Причините за 

отпадане от училище са няколко: икономически - лошото качество на живот и ниските 

доходи не позволяват на много семейства да покрият разходите за образование и се 

посочват от родителите като главна причина за отпадане, като детето, което не 

посещава училище, е ценно и като трудов ресурс и подпомага семейния бюджет или 
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участва в домакинската работа; образователни - децата, застрашени от отпадане, имат 

съществени затрудненията при усвояване на учебния материал, слаб интерес към 

учебния процес и произтичащото от него нежелание да се посещава училище, наличие 

на конфликтни отношения със съученици или учители и др.; етнокултурни фактори, 

които се проявяват най-вече сред децата и учениците от ромски произход - в тази група 

се регистрират и някои специфични етнокултурни причини за ранното отпадане - по-

ранното стъпване в брак, страх на родителите да изпращат по-големите си деца в 

училище поради опасността от открадване, образованието не е смятано за ценност,  

отглеждане на деца в непълни семейства, ниско образователно равнище на родителите, 

нехайно и безотговорно родителско отношение и др.  

Поради предприетите мерки в тази сфера, по данни на общинската администрация, 

напусналите училище деца и младежи през 2020 г. са само 24, или 2.1% от всички деца 

и младежи. 11 от тях са отпаднали в етап начално образование по причина заминаване в 

чужбина; 4 са напуснали в прогимназията, също по причина заминаване  в чужбина; 9 в 

гимназия – 4-ма са заминали в чужбина, 2-ма са отпаднали поради системни отсъствия 

повече от два месеца, а 3-ма по семейни причини.  

Като особена група трябва да се отделят представителите на ромското население, най-

вече момичетата от ромски произход, които традиционно отпадат от училище заради 

ранното раждане на деца. Паралелно с това, трябва да се обърне внимание и на 

реалното деклариране на отсъствията от училище, които могат да бъдат причина за 

спиране на изплащането на семейни помощи за деца – основен лост за въздействие 

върху посещаемостта на училище. Местни представители на институциите споделят, че 

изкарването на детски ТЕЛК решения и получаването на свързаните с тях помощи, 

чието получаване не зависи от посещението на училище, се превръща в атрактивна 

алтернатива, особено след увеличаването на помощите през 2017 г. Работата с тези 

групи и убеждаването им в ползата от завършване на образование се нуждае от 

комплексен подход и тясно сътрудничество между отговорните фактори на местно 

равнище с цел успешното и трайно преодоляване на този проблем. 

В общината ежегодно се предприемат действия за осигуряване присъствието на децата 

в училище, както от директорите, така и от страна на общинските експерти: изпращат 

се писма до родителите, посещават се по домовете. Тези дейности са с постоянен 

характер и целят да се установят причините и да се набележат мерки за прибиране и 
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задържане в училище на откритите деца. Липсата на актуални и точни адреси в голяма 

степен затруднява издирването и работата по прибирането на децата в училище. 

5.5. Достъп до здравеопазване, здравословен начин на живот 

Населението, което се пада на един лекар е 390 души. Обезпечението е средно за 

селските общини и под средното за страната. В големите градове поради наличието на 

болници, има и по-голяма концентрация на лекари. Например, в Пловдив на всеки 

лекар има по 121 души, във Варна – по 155, а в столицата броят им е 195 души 

население на един лекар. Най-добър достъп до лекари има в област Плевен – един на 97 

души население. От друга страна, в 11 общини в страната изобщо няма лекари, а в 

други, каквито са и част от общините на област Разград, един лекар обслужва няколко 

хиляди души – в Лозница на един лекар се падат 8 307 души, в Самуил са 6 408, в Завет 

са 4 545, а в Цар Калоян са 2 571 на лекар. Община Исперих, заедно с община Разград 

(219 души) и община Кубрат (364 души) са сред 124-те общини в България, в които на 

всеки лекар се падат под 1000 души.  

На територията на община Исперих функционират една болница МБАЛ-Исперих 

ЕООД, една амбулатория за първична медицинска помощ – индивидуална практика, 

амбулатория за специализирана медицинска грижа – индивидуална практика, 

амбулатория за първична медицинска помощ – групова практика лекари по дентална 

медицина, медико-техническа лаборатория и два кабинета за извънболнична помощ по 

физикална и рехабилитационна медицина. В общинския център град Исперих, има две 

аптеки и две дрогерии. В шест от общо 23-те села на общината има лекари, които 

извършват медицински прегледи – с. Лъвино, с. Китанчево, с. Тодорово, с. Делчево, с. 

Вазово и с. Лудогорци. Зъболекарски практики има в селата Подайва и Свещари. Не 

всички лекарски практики са заети от необходимия здравен персонал и се усеща нужда 

от допълване на медицинските кадри. Освен това, лекарските практики са заети от 

здравни кадри, които са в пенсионна или пред пенсионна възраст.  

По отношение здравословното състояние на младежката възрастова група между 15 и 

29 години, то не се следи отделно от това на цялото население. Конкретни данни се 

събират и анализират само за подрастващите в ученическа възраст. В детските градини 

и училищата на територията на община Исперих са обособени и оборудвани здравни 

кабинети, в които работят медицински сестри и фелдшери. В някои от училищата има и 

стоматологични кабинети. През последните години са проведени профилактични 
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прегледи, имунизации и изследвания в населени места с преобладаващо ромско 

население, чрез мобилни медицински кабинети. Обхватът на подлежащите на 

задължителни имунизации и реимунизации по официалния държавен имунизационен 

календар е доста висок, като е включено 91,52% от населението.  

Като проблем се очертава големият брой здравно неосигурени лица. Повече от 

половината ромско население в общината е с прекъснати здравно осигурителни права. 

Основните причини за увеличаване на броя на здравно неосигурените в общината са 

високата безработица и ниският социален статус на хората. Достъпът до здравни услуги 

е проблем именно за неосигурените младежи, особено за тези от малките и отдалечени 

населени места. Ограничаването на достъпа до здравни услуги, недостатъчните 

финансови ресурси и принудително налаганите самоограничения в потреблението 

съдействат за високите нива на заболеваемост, на общата и детска смъртност, влошават 

качеството на живот и възпрепятстват демографското развитие. 

Най-често срещаните болести са така наречените социално значими заболявания: 

сърдечно-съдови (хипертонична болест, исхемична болест на сърцето, мозъчен инсулт), 

захарен диабет, хронични болести на дихателната система, психични заболявания. 

Водеща роля за възникването им имат възрастта, условията на средата и начинът на 

живот: тютюнопушене, злоупотреба с алкохол, нервно напрежение, намалена 

двигателна активност и др. Социално значимите заболявания имат най-голям дял от 

общата заболеваемост, временна нетрудоспособност и инвалидността. Представителите 

на уязвимите групи се сблъскват с трудности при профилактиката и ранното 

диагностиране на често срещаните заболявания, като сърдечно-съдовите, онкологични 

и белодробни заболявания. 

Медико-социалната работа с ромските жени и девойки се осъществява от здравен 

медиатор. Той контактува с ромската общност, здравните институции и е посредник, 

който улеснява достъпа до здравни и социални услуги на представители от уязвими и 

малцинствени групи. Медиаторът е добре приет от ромските семейства и е в помощ при 

възникване на проблеми от всякакъв характер, като извършва патронаж на рискови 

семейства, бременни и млади майки. Също така, информира и разяснява какви са 

правата и задълженията на пациентите, консултира целевата група по проблемите на 

семейното планиране и репродуктивното здраве, обяснява ползата от ваксинациите и 
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имунизациите. Медиаторът предоставя на младежите и информация и материали за 

здравословен начин на живот. 

Здравната превенция и здравната просвета са приоритетни дейности за 

Червенокръстката организация в община Исперих. Ежегодно се провеждат 

традиционни кампании и здравни беседи сред младите. Разпространяват се материали 

за превенция на ХИВ/СПИН, туберколоза, материали, промотиращи донорството, 

здравословното хранене и пр. За съжаление, провежданата политика за профилактика и 

опазване здравето на младото поколение, не само в общината, но и в цялата страна, не е 

системна.  

На територията са осигурени добри възможности за спорт и физическа активност на 

младежите. В град Исперих има стадион, спортно игрище и масивна спортна сграда, в 

селата има спортни площадки и физкултурни салони в училищата. Регистрирани са 

шест спортни клуба – по бойни изкуства (Клуб "Хан Аспарух", СНЦ "Бъдеще за спорта 

в Лудогорието"), вдигане на тежести (СКВТ "Исперих"), волейбол (ВК "Хан Аспарух"), 

автомобилни състезания (СК "Адреналин в кръвта"), колоездене (КК "Димитровец"), по 

борба и сумо ("Клуб по борба и сумо "Хан Аспарух"). Чрез различните спортни 

занимания младите хора развиват ценни физически и психически качества, 

осъществява се превенция на повечето заболявания, както и превенция на 

противообществените прояви и престъпността. 

5.6. Доброволчество и гражданска активност 

Както в повечето селски общини, така и в община Исперих, младежкото 

доброволчество не е добре развито, поради липса на информация не се използват и 

международните възможности (чрез Европейския корпус на солидарността). Това не 

означава, че младежите не си помагат взаимно, не се включват в кампании или не 

помагат на възрастни в нужда но дейността им не е институционализирана.  

Утвърдена в общината младежка доброволческа организация е Българският младежки 

червен кръст (БМЧК). Организацията има изградени работещи практики в няколко 

основни направления: оказване на първа помощ, социално-помощна дейност, 

подготовка и подпомагане на населението при бедствия, аварии и катастрофи, здравна 

просвета, превенция на сексуално и наркозависимо рисково поведение и др. Членове на 

организацията са ученици от Гимназия „Васил Левски” в гр. Исперих. Екипите са 
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преминали курс по първа помощ и ежегодно взимат участие в състезания. Всяка година 

по случай великденските и коледните празници се организира дарителска акция за 

събиране на дрехи, обувки и други вещи за хора в неравностойно положение и 

социално слаби семейства. Важен факт е, че младежката организация се попълва с все 

повече деца, които знаят какво искат и как да го постигнат (членове на БМЧК 2016 г. – 

8 ученици, 2017 г. – 15 ученици, 2018 г. – 12 ученици, 2019 г. – 25 ученици). 

По информация на общината, в момента липсва ясно обособен механизъм за включване 

на младите хора в процеса на взимане на решения и в местното самоуправление. 

Отговорност на всички институции в страната е да създават такава възможност за 

включване, която да подпомогне пълноценното развитие на младите хора и 

изграждането на активната им гражданска позиция. По този начин те получават 

възможност да огласяват своите потребности и проблеми, както и да поемат готовност 

за ангажираност при взимане на решения. На територията няма младежки организации 

от неправителствения сектор. Липсват ефективни действащи механизми за отразяване 

мнението на младото поколение при вземането на важни политически и социални 

решения на общинско ниво (няма сформиран Общински консултативен съвет по 

младежките въпроси, който да подпомага кмета при провеждане на общинската 

политика за младежта, съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за младежта).  

Като добър пример за участие на младежите може да бъде посочена дейността на 

читалищата. Културната дейност е съсредоточена в гр. Исперих и в селата Тодорово, 

Китанчево, Вазово, Конево, Лъвино и Подайва. В читалище „Съзнание 1891“ в гр. 

Исперих творят и се развиват голям брой младежи, организирани в различни групи по 

интереси – танци, музика, театрално и изобразително изкуство. Пример за 

положителния ефект от функционирането на обществена структура е и ромският 

общностен център в село Вазово. Благодарение на съществуването на този център, 

ромите от Вазово са по-организирани, отговорни и активно се включват в живота на 

селото и различните институции. Ромската общност във Вазово постепенно се 

превръща в равностоен партньор на другите общности и представителите й са търсени 

от всички институции при решаването на проблеми от различен характер във всички 

сфери на обществения живот. 

Трябва да се каже, че проблемите с гражданското участие, както и с прекарването на 

свободното време на младежите в малките населени места са повсеместни. При 
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проведените национални проучвания става ясно, че само един от трима от живеещите в 

селата млади хора смята, че може пълноценно да разнообрази ежедневието си. Това от 

своя страна, води до по-малкия дял на интересуващите се от наука и изкуство в малките 

населени места в сравнение с живеещите областните центрове. Младежите в селата 

вземат книги от библиотеката и читалището по-често от връстниците си от големите 

градове, 13% свалят безплатно електронни книги, само 5% ходят на кино или театър. 

През миналата година се появява идеята държавата да насърчава мобилността на 

младежки творчески трупи. Целта е да се даде подкрепа за мобилни форми на изкуство 

и култура (пътуващи изложби, театри, кина), предоставяне на мобилни услуги под 

формата на занимания по театър, рисуване, танци и др. Мобилни центрове за култура 

може да се изграждат и по проекти по ПРСР, както показват добрите практики на ЕС.  
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6. Политики за младежите на община Исперих 

На територията на община Исперих са идентифицирани многобройни групи уязвими 

лица: уязвими семейства с деца в риск, деца отпаднали или в риск от отпадане от 

училище, изоставени деца, самотни майки, хора с увреждания, хора в риск от бедност, 

живеещи в малки населени места, без достъп до социални и др. услуги, самотни 

възрастни хора, живеещи в отдалечени места, трайно безработни и без образование от 

малцинствените групи и др. Както се вижда, голяма част от уязвимите групи са деца и 

младежи. 

За справяне със ситуацията, общинската администрация е предприела мерки в няколко 

насоки: създаване на стратегии и програми с конкретни мерки, насочени именно към 

най-уязвимите групи от младежите; осигуряване на добро покритие със социални 

услуги; реализация на проекти, които са в помощ на тези групи.  

6.1. Стратегии и програми 

От 2019 г. на територията действа Общински план за младежта, създаден в 

изпълнение на приоритетите на Националната стратегия за младежта (2010-2020), която 

определя визията на правителството за европейското развитие на България по 

отношение на политиката за младите хора. В плана са обхванати всички проблеми на 

младежите на територията на община Исперих: достъп до образование, заетост и 

безработица, достъп до информация и услуги, здравословен начин на живот, превенция 

на социалното изключване на младите хора в неравностойно  положение, младежкото 

доброволчество и гражданско участие, свободно време. В плана за младежта са 

включени 6 специфични цели и 10 приоритета. Специфичните цели са: 

 Повишаване нивото на образование на младите хора в общината чрез: - 

разширяване на достъпа до формалното образование, прилагайки широк набор 

от форми на обучение; - развитие на неформалното образование за придобиване 

на полезни знания и умения и за пълноценно ангажиране на свободното време на 

младите хора. 

 Популяризиране на доброволческия труд като форма на активна гражданска 

позиция и общественополезна дейност. 

 Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословния начин на 

живот сред младите хора. 
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 Повишаване на информираността на младите хора за активно участие в 

изпълнението на младежките политики на национално, областно и общинско 

ниво. 

 Социално-икономическа и културна интеграция на младежи в неравностойно 

положение. 

 Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможностите за 

изява на младежите. 

Приоритетите на плана са обвързани и с конкретно изпълнение от отговорните 

институции:  

 Насърчаване на икономическата заетост, кариерно развитие на младите хора и 

снижаване на младежката безработица. (Училища, община Исперих, „Бюро по 

труда“ в гр. Исперих, „Бизнес център“ в  гр. Исперих) 

 Подобряване достъпа до информация и качествени услуги (община Исперих) 

 Насърчаване на здравословния начин на живот и превенция на зависимостите на 

младите хора (община Исперих, Училища, БЧК, РЗИ, Дирекция „Социално 

подпомагане”, Спортни клубове ) 

 Превенция на социалното изключване на младите хора в неравностойно 

положение (община Исперих, БЧК, Дирекция „Социално подпомагане”) 

 Утвърждаване и популяризиране на младежкото доброволчество (Училища, 

БЧК, община Исперих) 

 Повишаване на гражданската активност (община Исперих, Училища) 

 Дейности, свързани с младите хора в малките населени места в общината 

(община Исперих, Читалища) 

 Развитие на междукултурния и международния диалог (община Исперих, 

Училища) 

 Повишаване ролята на младите хора в превенцията на престъпността (община 

Исперих, Училища, МКБППМН, РУ „Полиция“ в гр. Исперих) 

 Развитие на неформалното образование чрез алтернативни форми на обучение за 

придобиване на нови знания и умения (Читалища, Извънучилищни и училищни 

звена) 

Някои от целите и приоритетите на Общинския план за младежта се реализират и чрез 

проекти в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. 
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Друг документ, който до голяма степен е посветен на децата и младежите в 

неравностойно положение е Общинската стратегия за развитие на социалните 

услуги 2016-2020 г. Стратегията е създадена в процес на партньорство между 

заинтересованите страни - общинската администрация, териториалните структури на 

Агенцията за социално подпомагане, местните структури на централната държавна 

власт, доставчици и потребители на социални услуги. Идентифицирани са няколко 

ключови рискови групи, като една от най-застрашените са децата и младежите. Това са 

деца в риск, отглеждани извън семейството (деца, настанени в институции; деца, 

настанени в социални услуги от резидентен тип; деца, отглеждани в приемни семейства 

и при близки и роднини) и деца в риск, отглеждани в семейна среда (деца с 

увреждания; деца, отглеждани в семействата в риск – в непълни семейства, застрашени 

от отпадане от училище, жертви на насилие, с проблемно поведение). Втората голяма 

рискова група са възрастните и стари хора, особено тези, които живеят в отдалечени 

населени места, както и хората с увреждания.  

На територията на община Исперих с цел решаване на образователните проблеми на 

децата и младежите действат още Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците, задължителна според чл. 197 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и Програма за развитие и управление 

на предучилищното и училищно образование (2017-2021.г), която е част от 

националния проект за реформиране и модернизиране на образователната система и за 

осигуряване на качествено образование на всички млади хора.  

През 2015 г. е създаден и План за действие на община Исперих за интеграция на 

ромите (2015-2020 г.), който също до голяма степен е посветен на решаването на 

проблемите на младежите от този етнос. Акцент е постигането на баланс между 

дейностите по социално включване и дейностите, гарантиращи устойчиво развитие на 

общността. Приоритет и грижа на общината са младите хора, грижите за тяхното 

отглеждане, възпитание, образование и професионална реализация, като в центъра са 

поставени проблемите на ромските младежи. Отбелязано е, че в община Исперих няма 

етнически конфликти. Ромското население и сериозните проблеми сред него – ниско 

образователно и културно равнище, висока безработица, недостатъчен жилищен фонд и 

примитивен бит, налагат особено внимание към това население за интегрирането му 

към обществото. Приоритетите на плана са свързани с: образованието – голяма част от 

ромските деца не само отпадат, а и въобще не тръгват на училище, неграмотността сред 
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ромите е много висока; достъпа до здравеопазване с акцент върху превенцията, 

профилактиката, имунизацията и семейното планиране с цел предотвратяване на 

ранното майчинство; подобряване на жилищните условия в гетата; заетост и 

безработица – ниската степен на образование и неграмотността още повече намаляват и 

без това ограничения достъп до работни места за ромите; култура и спорт – засилване 

на работата на гражданския сектор и читалищата сред ромската общност. 

Реализирането на предвидените мерки се очаква да бъде предимно чрез проекти от 

Оперативните програми, включително и чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих. 

6.2. Социални услуги 

Предоставянето на социални услуги в община Исперих е насочено към всички уязвими 

групи и се осъществява главно чрез осигуряване на два вида услуги: такива в обичайна 

или близка до обичайната домашна среда и такива в специализирани институции с 

настаняване. Социалните услуги се предоставят като делегирана от държавата дейност, 

като общински дейности, както и от регистрираните в Агенцията за социално 

подпомагане доставчици, които са предимно организации от неправителствения сектор. 

Голяма част от социалните услуги на територията са насочени към децата и младежите. 

Център за обществена подкрепа (ЦОП). Дейностите му са свързани с превенция на 

изоставянето, насилието и отпадането от училище, деинституционализация и 

реинтеграция на децата и младежите, обучение в умения за самостоятелен живот и 

социална интеграция на деца от резидентна грижа. В Центъра се извършват:социално и 

психологическо консултиране на деца и семейства в риск; оценяване на родителски 

капацитет, посредничество в случаи на родителско отчуждаване и конфликт при 

развод/раздяла; наблюдаване и оценяване на приемните семейства; оценяване и 

обучение на осиновители; консултиране и подкрепа на деца с поведенчески проблеми, 

реализиране на социални програми за деца и семейства в риск. Специалисти от 

персонала на Центъра участват в мултидисциплинарни екипи по чл.16, ал.5 от Закона 

за социалното подпомагане за извършване на индивидуална оценка на потребностите 

от подкрепа и изготвяне на индивидуален план за подкрепа. Услугата се управлява от 

КСУДС „Лудогорие“, доставчик е община Исперих. В целевата група са включени деца 

в риск от 0 до 18-годишна възраст и техните семейства. Към настоящия момент 

капацитетът на Центъра е 40 деца и младежи. 
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Дневен център за деца и младежи с увреждания. Дневният център е самостоятелна 

услуга на делегирана държавна издръжка. От 2018 г. е част от услугите, предлагани към 

КСУДС „Лудогорие“, гр. Исперих. Доставчик е община Исперих. В центъра се 

осигуряват условия за обслужване на деца и младежи с увреждания през целия ден. То 

отговаря на потребностите им от рехабилитация, образование, психологична подкрепа, 

логопедично консултиране и терапия, организация на свободното време, лични 

контакти и социални умения в приятелска и близка до реалната среда. Пред Центъра 

има изградена рампа за придвижване с инвалидни колички, както и пригодено място за 

извеждане на разходка. На потребителите с тежки физически увреждания е осигурен 

специализиран транспорт – извозване от дома до Центъра и обратно. Създадени са 

условия и за почасова работа със специалистите, както и мобилна социална услуга. 

Целите са осигуряване развитието на физическия, психическия и творчески потенциал 

на младежите с увреждания, придобиване на полезни знания и умения, подготовка за 

интегриране в системата на масовите училища, създаване на социални контакти между 

младежите, активно включване на семействата в процеса на работата и подкрепа на 

родителите. Специалистите работят комплексно за възстановяване на изгубени 

социални умения, придобиване на трудови и битови умения, оказват консултативна 

помощ и подкрепа на семействата с цел ограничаване на социалната им изолация. 

Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания. Създаден 

през  2015 г. по Проект „Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез 

предоставяне на социални услуги в Община Исперих“. След приключване на проекта, 

със заповед на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане, 

услугата става делегирана от държавата дейност. Капацитетът е 14 места за деца и 

младежи с увреждания, на възраст от 3 до 29 години, за които са изчерпани 

възможностите за връщане в семейството или е необходимо да бъдат подкрепени, за да 

водят самостоятелен начин на живот. Услугата се предоставя в достъпна и уютна среда, 

като разполага с обучен персонал с развити компетенции и опит за индивидуална 

работа и подкрепа на потребителите. Услугата има разработена методика, утвърдена 

вътрешна нормативна база, правила, процедури и документация, гарантиращи качество, 

в съответствие със законово определените критерии и стандарти.  

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 и 2. Това е социална 

услуга от резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно развитие на 

деца, изведени от техните семейства. Тя осигурява настаняване на децата в среда, 
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близка до семейната и съдейства за постигане в максимална степен на самостоятелност 

в комбинация с други социални, здравни и образователни услуги в съответствие с 

потребностите на настанените деца. В центъра пребивават деца и младежи от 3 до 18 

годишна възраст от закриващите се домове, от други съществуващи резидентни услуги 

и деца от общността при необходимост. Настаняването става на база оценка на 

потребностите на детето, като задължително се взема предвид мнението му. 

Капацитетът на центъра към настоящия момент е 15 деца Услугата се управлява от 

Управителя на КСУДС „Лудогорие“, а доставчик е община Исперих.  

Център за работа с деца на улицата (ЦРДУ). Центърът работи от 2019 г. и включва 

комплекс от социални услуги, свързани с превенцията на попадането на деца на 

улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и интеграция на деца, 

живеещи трайно или частично на улицата. Осъществява се чрез индивидуална или 

групова работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, 

медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в 

родителски умения. Капацитетът е 20 места, а възрастовата група деца и младежи е от 

5/6 до 18-годишна възраст. Целта на услугата е подкрепа за отглеждането на детето в 

сигурна и безопасна семейна среда, предоставяне на дневна и почасова услуга и 

осигуряване на равен достъп до цялостната мрежа от здравни, социални и 

образователни услуги и придобиване на социални умения. Дейностите включват 

осигуряване на базови потребности на децата и младежите - храна (обяд и закуска), 

дрехи, лекарства при необходимост, санитарно-хигиенни услуги; здравна и дентална 

помощ; училищна подкрепа - ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни 

обучителни програми, професионално ориентиране за по-големите; организиране на 

свободното време. 

Преходно жилище. Това е форма на социална услуга от резидентен тип, в която 

младежите се подготвят да водят независим начин на живот, подпомогнати от 

професионалисти, с цел подготовка за извеждането им от специализирана 

институция. Услугата предоставя комплекс от дейности, целящи: постигането на 

самостоятелен и независим живот след напускане на институцията на младежите и 

девойките; успешна професионална и житейска реализация; създаване на мрежа за 

социална подкрепа и постигане на социално включване; реинтеграция в семейна среда. 

Социалната услуга е с капацитет 8 души, като 7 от настанените потребители в момента 

са на възраст между 15 и 18 години. 
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Личен асистент. Услугата е реализирана по проект по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“. След приключване на проекта през месец октомври 2017 г., финансирането 

на услугата става държавно. Тя обхваща 122 лица, нуждаещи се от постоянни грижи, от 

които 9 са младежи до 29-годишна възраст. Непосредствените цели на услугата са 

осигуряване на качествена грижа в семейна среда за тежко болни хора и насърчаване на 

заетостта на безработни  лица като лични асистенти на хора с увреждания. 

Осигуряване на топъл обяд. Услугата е насочена към задоволяване на потребностите 

от храна на най-уязвимите групи в общината и се реализира по Програма „Храни“. 

Целта на тази услуга е подобряване качеството на живот и осигуряване на помощ и 

подкрепа на социално слабите. Услугата се предоставя на 140 потребители, като в 

различните периоди са включени и различен брой младежи на възраст между 15 и 29 

години. През 2016/2017 г. услугата се реализира в ПГ „Хан Аспарух“, като от нея се 

възползват 18 ученици в неравностойно положение. До 2019 г. в рамките на услугата 

към общината са включени 13 младежи на възраст до 29 г. През 2021 г. са реализирани 

два проекта „Топъл обяд“, в които също са включени младежи. 

6.3. Реализирани проекти за деца и младежи 

С цел подобряване живота на младежите на територията, община Исперих реализира 

редица проекти, свързани с образование, социално подпомагане и заетост, насочени 

предимно към децата и младите хора. 

В областта на подобряване на материалните условия и през миналия, и през сегашния 

програмни периоди са осъществени няколко проекта за благоустрояване на учебните 

заведения в общината. В Програмния период 2014-2020 г. са реализирани два проекта. 

Ремонт, оборудване и обзавеждане  на ПГ по селско стопанство „Хан Аспарух“, гр. 

Исперих е извършен по ОП Региони в растеж 2014-2020, Процедура  BG16RFOP001-

3.002 Подкрепа за професионалните училища в Република България. По проекта е 

извършен основен ремонт на сградата, вкл. внедряване на мерки за подобряване на 

енергийната ефективност, модернизация и изграждане на спортна площадка в двора. 

Доставени и монтирани са мултимедийни системи за класните стаи, бюра и оборудване 

за езиков кабинет, обзавеждане за обучителен кабинет, обзавеждане за конферентна 

зала, пейки и кошчета в двора на училището, оборудване за спортната площадка и 

закупуване на трактор за учебни цели. Стойността на проекта е 1 298 457,73 лева. 
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Ремонт и оборудване на съществуващия Дневен център за деца с увреждания също 

по ОП Региони в растеж 2014-2020, Процедура BG16RFOP001-5.001 Подкрепа за 

деинституционализация на грижите за деца. Проектът включва доставка на  оборудване 

и обзавеждане, като целта е подобряването на материалната база да разшири спектъра 

на предоставяните социални услуги за интеграция на деца и младежи с увреждания. 

Доставено е оборудване на зала за рехабилитация, логопедичен кабинет, дневна за деца 

и дневна за младежи, кабинети за психолог и терапевт. Изградени са две 

специализирани площадки за деца и младежи, като на едната са разположени  детски 

съоръжения, предназначени за деца с физически увреждания, а на другата има фитнес 

уреди, които могат да се използват от деца и младежи с друг тип увреждания. Проектът 

е завършен през 2019 г. и е на стойност 99 987.54 лева.  

В предишния Програмен период също е подобрена материалната база на училища и 

детски градини. 

Реконструкция, ремонт и обновяване на енергийната ефективност на ОУ „Васил 

Априлов“, гр. Исперих. Проектът е по ОП Регионално развитие 2007-2013г., схема 

BG161PO001/ 4.1.-01/2007 Подкрепа за осигуряване на подходяща и рентабилна 

образователна инфраструктура, допринасяща за устойчиво местно развитие. В 

периоода 2008-2010 г. е обновена и модернизирана образователната инфраструктура на 

училището. Стойността на проекта е 687 523 лева.  

Енергоефективна рехабилитация на ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих.  

Финансирането е осигурено от МИЕТ Идентификация на проектни линии за 

финансиране или съфинансиране от Международен фонд Козлодуй  (2010-2013). По 

проекта е подобена енергийната ефективност на сградата през 2013 г., като общата 

стойност е 335 628 лева. 

Оптимизация на училищната мрежа в община Исперих. Проектът е финансиран от 

МОН по Национална програма „Оптимизация на училищната мрежа“ за 2012 г.,                               

Мярка „Преструктуриране на училищата и създаване на средищни училища на 

територията на общината“. Обновена и модернизирана е образователната 

инфраструктура в ОУ „Христо Ботев“ в гр. Исперих и ОУ „Христо Ботев“ в с. 

Лудогорци чрез извършени строително-ремонтни дейности,  доставка на оборудване и 

обзавеждане. Закупен е и училищен автобус. Проектът е завършен през 2013 г. и на 

обща стойност 440 050 лева. 
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Ремонт, включващ внедряване на мерки за енергийна ефективност и оборудване 

на пет детски заведения в община Исперих. Финансирането е от Публичната 

инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите“ 2007-2013 г. 

Ремонтирани са ЦДГ „Щастливо детство“, ЦДГ „Мечо Пух“, ЦДГ „Слънце“, ОДЗ 

„Първи юни“ и ОДЗ „Първи юни“ (база 2) в град Исперих.  

Основен ремонт за подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дом 

за деца „Лудогорие“, гр. Исперих. Проектът е по ПРСР, мярка 321 „Основни услуги за 

населението и икономиката в селските райони“ и е на стойност 487 262 лева. 

Друга част от проектите, свързани с децата и младежите са реализирани с цел 

интеграция на уязвимите групи и подобряване на образователния им и социален статус. 

Образователна интеграция на учениците  от етническите малцинства в община 

Исперих е по ОП Наука и образование  за интелигентен растеж 2014-2020, 

BG05M2OP001-3.002 Образователна интеграция на учениците  от етническите 

малцинства и/или търсещи международна закрила. Проектът се изпълнява в 7 

общински училища и в партньорство със сдружение  „Асоциация Интегро“ и ОУ 

„Хр.Ботев“ в гр.Исперих. Насочен е към подобряване качеството на училищното 

образование и постигането на равноправна интеграция на младежите от 

малцинствените групи. Очакванията са да бъдат решени специфични проблеми на 

учениците от етническите малцинства като затруднената адаптация към училище и 

слабо усвояване на учебния материал, нередовно посещаване и отпадане от училище. 

Дейността е насочена и към постигане на заложената цел за създаване на условия за 

подобряване на взаимното опознаване, общуването и комуникацията между децата от 

различни етноси чрез включването им в различни клубове по интереси. Проектът е 

завършен през 2019 г. и е на стойност  345 353,33 лева. 

Социално-икономическа и образователна интеграция на етническите малцинства 

в община Исперих. Комбиниран проект по ОП „Развитие на човешките ресурси“, 

BG05M9OP001-2.018-0024-C01 и ОП „Наука и образование и интелигентен растеж“, 

BG05M9OP001-2.018. Проектът включва дейности по активиране на икономически 

неактивните лица, мотивиране на безработните за активно поведение на пазара на труда 

и включване в заетост на представители на маргинализираните групи, като се 

предвижда назначаване на трудов медиатор. (Направление 1). По Направление 3 

проектът предвижда назначаване на здравен медиатор, който да картографира квартал 
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„Запад“ по отношение на здравен статус, бременност, деца до 3 години, социално 

значими заболявания; провеждане на безплатни профилактични прегледи и 

организиране на кампании за разясняване на социалните и здравните права на 

представителите на уязвими групи в общността. Насърчаването на активното 

гражданско участие в процесите на планиране и изпълнение на интеграционната 

политика и изграждането на капацитет за създаване на среда, благоприятстваща 

интеграцията на маргинализирани ромски общности са дейностите по Направление 4. 

Проектът, в частта по ОП НОИР, включва подобряване усвояването на български език 

от ученици, за които той не е майчин и задържане в училище на застрашени от 

отпадане деца; създаване на условия за подобряване на взаимното опознаване, 

общуването и комуникацията между децата от различни етноси; включване на 

родители в различни съвместни дейности за привличането им в образователния процес 

и създаване на партньорство с училищните власти; понижаване нивото на етническа 

нетърпимост; преодоляване на негативните нагласи спрямо ромите и създаване на 

условия за изграждане и възпитаване на толерантни отношения между децата от 

различните етноси. Проектното предложение допринася за повишаване качеството на 

живот, социалното включване и намаляване на бедността, както и за трайната 

интеграция на най-маргинализираните общности, включително ромите, в община 

Исперих, чрез реализацията на комплексни мерки и прилагането на интегриран подход. 

Проектът е на стойност 649 701.54 по ОП РЧР и 389 988,14 лв. по ОП НОИР.  

Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, 

включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих. Проектът се 

реализира по ОПРЧР, BG05M9OP001-2.061 Подкрепа за лицата с увреждания - 

Компонент 2. Дейностите по проекта, който все още е в процес на изпълнение 

включват ремонт и преустройство на бивша училищна сграда в Дневен център за 

подкрепа на лица с увреждания, вкл. с множествени увреждания, доставка и монтаж на 

оборудване и обзавеждане, и на специализирано транспортно средство за нуждите на 

центъра. Предвижда се подбор и назначаване на персонал – екип от 19 служители с 

експертни и помощни функции. Проектът се очаква да бъде завършен през 2022 година 

и е на стойност 999 992.33 лева. 

Алтернатива за независим живот. Реализиран по ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014-2020 г., BG05M9OP001-2.002 Независим живот. По проекта е създаден 

Център за почасово предоставяне на услуги за социално включване в общността или в 
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домашна среда, към който се назначават лични асистенти и домашни помощници, 

които предоставят социална услуга в общността на потребители от целевите групи: - 

хора с увреждания и техните семейства;- хора над 65 години с ограничения или в 

невъзможност за самообслужване. Така се създават възможности за връщането на 

реалния пазар на труда на лицата, които полагат грижи за близките си с увреждания, а 

от друга страна хората с увреждания могат да избират желания и необходимия асистент 

и/ или домашен помощник, което от своя страна ще им вдъхне увереност за контрол на 

средата. Проектът е завършен през 2017 г. и е на стойност 500 000 лева. 

В предишния Програмен период 2007-2013 г. с цел интеграция на малцинствени и 

уязвими групи също са реализирани множество проекти. 

Ръка за ръка – напред в бъдещето. По ОП Развитие на човешките ресурси 2007-

2013г.,  схема BG051PO001-4.1.03 „Интеграция на децата и учениците от етническите 

малцинства в образователната система”. Проектът е завършен през 2012 г. и е на 

стойност 86 039 лева. 

Подкрепа за достоен живот. По ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013г., 

бюджетна линия BG051PO001-5.2.09 „Алтернативи. Прилагане на нов подход за 

предоставяне на услуги в семейна среда“. Чрез проекта се централизира услугата 

„Личен асистент“ и се създава възможност лицата с трайни увреждания да участват 

активно в планирането на услугата. Подкрепа на семейства, в които има лице с трайно 

увреждане и намаляване риска от зависимост от институционален тип грижи на хора, 

нуждаещи се от помощ за обслужване. Проектът е изпълнен съвместно с Агенцията за 

социално подпомагане между 2010 и 2014 г. и е на стойност 1 441 285,46 лева. 

Изграждане на социална инфраструктура, предлагаща услуги за деца в риск на 

територията на община Исперих. По ПРСР 2007-2013 г., мярка 321 „Основни услуги 

за населението и икономиката в селските райони“. Проектът е за повишаване 

качеството на живот на деца и младежи от институции и уязвими групи от населението 

чрез подобряване достъпа им до алтернативни грижи и услуги в среда близка до 

семейната и в общността. Завършен 2014 г., стойността е 995 902 лева. 

Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални 

услуги в община Исперих. По ОП Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.,  

бюджетна линия  BG051PO001-5.2.12 Да не изоставяме нито едно дете – Компонент 2: 
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Разкриване на социални услуги в общността. По проекта са изградени Център за 

настаняване от семеен тип и Дневен център за деца с увреждания. Назначен е персонал 

и децата са настанени. Проектът е приключен през 2015 г. и е на стойност 266 424 лева. 

Приеми ме 2015. Съвместно с Агенцията за социално подпомагане, BG05M9OP001-

2.003 ПРИЕМИ МЕ 2015. Проектът допълва и надгражда операция „Приеми ме“, 

финансирана по ОП РЧР 2007-2013 г., която допринася за прилагането в национален 

мащаб на нов подход за предоставяне на услугата „приемна грижа”, както и за 

разширяване на възможностите за развитие на услугата по децентрализиран начин. 

Специален фокус се поставя върху настаняването на деца до 3-годишна възраст. 

Утвърдените и сега действащите в рамките на проект „И аз имам семейство" приемни 

родители, могат да преминат към проект „Приеми ме 2015“.  

Превенция и реинтеграция  на деца в риск. Проектът е по Финансовия механизъм на 

Европейското икономическо пространство 2009-2014г., Програма BG06 „Деца и 

младежи в риск“, Компонент 2 „Деца в риск”. Основна цел на проекта е по-добра 

подготовка за училище на деца в уязвимо положение, по-добри социални умения на 

децата на възраст между 3 и 6 години и по-добри езикови умения при деца, говорещи 

различен от българския език у дома. В проекта са обхванати деца от местната общност, 

деца в риск, представители на социално слабите, включително ромската етническа 

група, изложени повече от останалите на риск от социално изключване и бедност, деца, 

живеещи в малки и отдалечени населени места. Дейностите се провеждат в осем детски 

градини на територията на община Исперих, включени са 19 педагози, двама ромски 

образователни медиатори, психолог и логопед, които активно участваха в изпълнението 

на проектните дейности. В резултат на проекта, приключил през 2016 г., са подобрени 

условията за обучение и възпитание на децата в детските градини и са въведени нови 

иновативни образователни методи за предучилищна подготовка. 

Част от детските градини на територията на общината участват и в проекта „Готови за 

училище“ (2014-2015) на Фондация „Тръст за социална алтернатива“ и Световната 

банка, с партньор „Асоциация Интегро“. По проекта се покриват таксите за детска 

градина за семейства от уязвими общности с деца от 3 до 6-годишна възраст, с цел 

увеличаване на записването и посещаемостта на децата в предучилищното 

образование, подобряване на познавателните и социалните им умения, което да доведе 
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до увеличаване шансовете им за по-добро образование и по-добри работни места в 

бъдеще.  

Във всички училища на територията на общината учениците са включени в групи за 

извънкласни дейности по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на 

способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез 

дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ 

– фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен 

растеж“. 

На територията на общината се насърчават и програмите за младежка заетост.  

По проект BGО5М90PО01-1.005-0001 „Обучения и заетост за младите хора“ на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, реализирана от Агенция по 

заетостта, до 31.07.2016 г. са включени 70  младежи до 29 год. в 22 населени места на 

територията на Община Исперих.  Стойността на проекта е 215 334 лева. 

По Националната програма „Активиране на неактивни лица“ са осигурени две 

работни места като здравни медиатори на две лица от уязвимата общността. По 

Регионалната програма за заетост е осигурена работа за 14 младежи, 6 от които са от 

ромски произход. По схемата за  „Младежка заетост“ са назначени 49 младежи на 

длъжност Общ работник, сред които има и представители на ромската общност.  

Много от проектите за младежи и деца на община Исперих са допълвани от проектите, 

реализирани чрез Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих.  
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7. Младежите в Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих 

Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих до голяма степен е фокусирана върху 

проблемите на младежите, които са определени като „ресурс за територията, на който 

жителите залагат за подобряване на социално-икономическите перспективи на 

общността“ и са двигател на местното развитие. Предвидените мерки до голяма степен 

са в синхрон и допълват приоритетите и мерките, предприети от община Исперих за 

младежите, което е според принципите на интегрирания териториален подход, както и 

в съответствие с принципите на ВОМР.   

Мерките в Стратегията, които засягат младежите са изведени според потенциала и 

нуждите на територията, изтъкнати са силните и слабите страни, които до голяма 

степен са съобразени с младежките проблеми, формулирани са девет потребности, 

също свързани с младите хора, идентифицирани са 4 приоритетни тематични области, 

една от които е младежкото развитие – т.е. изцяло е спазен териториалният принцип.  

Приложен е и подходът „отдолу-нагоре“ – младежите са определени като една от 

заинтересованите страни и техни представители са участвали в съставянето на 

Стратегията. Така местната младежка общност с по-голямо чувство за отговорност и 

ангажираност ще участва в дейностите и мерките, предназначени за подобряване на 

нейния живот, както ще се повиши и гражданското участие на младите хора на 

общинско ниво.  

В Стратегията на МИГ Исперих към младежките проблеми е приложен 

многосекторният подход, характерен както за ВОМР, така и за младежките политики.  

Потребностите на младежите са разгледани от всички страни – от необходимостта от 

адекватно обучение и нови работни места, повишаване на предприемаческите умения и 

достъпа до услуги, до подобряване условията за живеене на територията. Съответно са 

предвидени и адекватни мерси чрез многофондовото финансиране по няколко 

оперативни програми, като действията се подсилват и надграждат взаимно, както 

помежду си, така и с проектите и политиките, провеждани от община Исперих. 

Връзките се осъществяват както хоризонтално между различните участници в мерките 

на Стратегията, така и чрез сътрудничество с други заинтересовани институции и 

организации на територията. Иновативният подход е осъществен чрез начините на 

идентифициране и включване на заинтересованите страни (сред които са и младежите), 
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както и чрез включването на местната общност в реализацията на проекти в обществена 

полза (по мерките 7.4 и 21). 

Младежите и решаването на техните проблеми присъстват в Стратегията за ВОМР на 

МИГ Исперих чрез: 

 Включването на младежки представители в заинтересованите страни при 

изготвяне на Стратегията 

 Формулиране на потребностите на територията с оглед и на младежките 

проблеми; младежите са идентифицирани като част и от рисковите групи 

 Младежките проблеми присъстват във всички приоритети и мерки на 

Стратегията. Има и хоризонтален приоритет, посветен изцяло на младежите 

 Много одобрени проекти, според критериите за оценка, които дават предимство 

на младежите или са в полза на младежите 

 Изпълнението на мерките, които имат насоченост към младежите е отразено и в 

индикаторите за мониторинг и оценка на Стратегията. 

7.1. Включване на младежите в заинтересованите страни 

Изготвянето на Стратегията се базира на различни анализи на територията, 

включително и специално проучване на заинтересованите страни (проведено през 2016 

г.), както и проучване на икономическата активност на младите хора от територията на 

МИГ (проведено през 2015 г.). Установени са редица проблеми на младежите – 

икономическа неактивност; скрита безработица, по-висока от тази декларирана в 

бюрото по труда,; риск от отпадане от училище; недостатъчна предприемаческа 

активност; липса на изявени граждански позиции; пренебрегване на здравословния 

начин на живот; увеличаване на случаите на противообществени прояви сред младите 

хора; ранни бракове и раждане на деца, особено сред ромските младежи; недостатъчна 

ефективност на сътрудничеството между отделните институции при реализирането на 

младежките политики и др. Затова и при изготвянето на Стратегията са 

идентифицирани 4 приоритетни тематични области: i) Развитие на бизнеса и работната 

сила; ii) Жизнена среда, качество на живот и младежко развитие; iii) Социално 

включване; iv) Околна среда и климат. Както се вижда, едната тематична област е 

изцяло свързана с младите хора, но и останалите три имат непряка връзка с техния 

живот. Проведени са консултативни срещи с участници от различни сектори – 
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публичен, граждански и бизнес, както и отделни срещи с представители уязвимите 

групи – младежи, жени, роми, хора с увреждания. 

Като резултат от проучванията и срещите, в Стратегията на МИГ Исперих са 

идентифицирани 15 групи заинтересовани страни, част от които са свързани с 

младежите. В публичния сектор: 3 от 5-те групи заинтересовани страни имат 

отношение към решаването на младежки проблеми - от групата поделения на 

централни институции,  Дирекция „Социално подпомагане” (подпомагане на деца и 

младежи в неравностойно положение), Дирекция „Бюро по труда“ (младежка 

безработица); другата група - 4 доставчици на социални услуги на делегиран бюджет 

имат връзка отново с помощта на уязвими деца и младежи;  групата 9 училища, 25 

детски градини; 11 НПО - училищни настоятелства е изцяло от младежкия сектор. В 

неправителствения сектор: 5 от 6те заинтересовани страни са свързани и с 

младежите: 24 Читалища и 24 читалищни настоятелства – именно те най-активно 

работят с децата и младежите; НПО – спортни дружества, повечето са с младежка и 

детска насоченост; НПО и групи в социалната област и уязвими групи - НПО за 

интеграция на жените; Ромски организации и консултативни съвети - СНЦ НЧ „Рома - 

Вазово 2007”, местната активна група за включване на ромите; НПО и групи за 

предприемачество и развитие на територията: Бизнесцентър, група на младежи 

доброволци. В стопанския сектор 2 от 4-те заинтересовани страни са пряко свързани с 

младите хора: земеделските производители, от които според установените потребности 

в Стратегията, около 50% са под 40 години; икономически активни – заети и 

безработни, които също в голямата си част са младежи. В разработването на 

Стратегията и нейните мерки са включени представители на всички идентифицирани 

заинтересовани страни, вкл. и младежките представители. 

7.2. Формулиране на потребностите на територията с оглед на младежките 

проблеми  

В Стратегията за ВОМР на МИГ Исперих са изведени 9 потребности на територията, 

върху които са базирани нейните приоритети, специфични цели и конкретните мерки. 

Почти всички потребности са пряко или косвено свързани с нуждите и проблемите на 

младите хора в община Исперих и необходимостта от подобряване на техния живот. 

Включени са много широк кръг от теми: намаляване на безработицата и създаване на 

нови работни места, адекватни към изискванията на новото време, необходимост от 
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засилване на предприемаческата активност сред младежта, социално включване и 

намаляване на бедността на уязвимите групи младежи, подобряване на условията за 

живот и за прекарване на свободното време, активизиране на творчеството и 

гражданското участие чрез култура, насърчаване на партньорството, включително и 

между поколенията.  

Потребност 1: Създаване или разширяване на производството на конкурентни и 

екологосъобразни нетрадиционни земеделски продукти и насърчаване на 

кооперирането във веригата на добавяне на стойност и Потребност 2: Пренос на 

знания за нови технологии, дейности и практики за устойчиво земеделие се отнасят до 

развитието на земеделския сектор и повишаване капацитета на човешкия капитал в 

него. По данни на МИГ, от земеделските производители, регистрирани на територията, 

50% са млади хора на възраст до 40 години, но огромното мнозинство от тях 

стопанисва по неефективен начин малки и дребни стопанства. От друга страна, 

земеделието остава най-важния източник на заетост в общината, а в последните години 

се наблюдава и загуба на работни места, липса на възможности за друга реализация и 

съответно миграция на младежите към големите градове. Следователно повишаване 

конкурентоспособността на земеделския сектор, която е следствие на тези две 

потребности, ще доведе до подобряване и статуса на малките стопанства, както и ще 

повлияе на младежката безработица. Потребностите са адресирани към Специфична 

цел 1 на Стратегията. 

Потребност 3: Използване на потенциала на природното и културно наследство за 

устойчив туризъм отново е насочена към създаване на нови работни места чрез 

разнообразяване на икономическите дейности, съответно цели и включването на млади 

хора в опазването културното наследство и местната идентичност на територията. 

Потребност 4: Развитие на предприемачеството и растеж на микрофирмите извън 

земеделието е формулирана на база необходимостта да се укрепи средата за 

предприемачество като се насърчи търсенето на нови знания, творчеството, 

експериментирането, откривателството най-вече сред младежите. Опитът на МИГ от 

предишното прилагане на Стратегия показва, че е необходимо целенасочено да се 

насърчава стартирането, или развитието на бизнеса на младежи, завръщащи се на 

територията след завършване на висше образование, тъй като това допринася за 

преноса на нови знания на територията и зараждането на иновативен бизнес. 

Проучването на МИГ за икономическата активност на младите хора показва, че висок 
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процент от младежите на територията на МИГ имат нагласи за предприемаческа 

дейност (34%), като в града нагласите са по-високи спрямо селата (42% в града спрямо 

27% в селата), както и сред българската етническа група (48%) спрямо турската (25%). 

Твърдо решение за стартиране на свой бизнес имат около 10% от младежите. Това 

означава, че мярка/схема за подпомагане на младежкото предприемачество на 

територията на МИГ би имала около 400 до 600 потенциални кандидати. Потребност 

5: Растеж на малките и средни фирми отново е важна за заетостта, вкл. и сред 

младежите. Близо 60% от работната сила е с нисък образователен статус. Местните 

промишлени фирми изпитват все по-голям недостиг на мотивирана и квалифицирана 

работна сила, тъй като младите, след завършване на образование не се завръщат, а 

друга част напускат поради неудовлетвореност от качеството на живот и нивата на 

доходите. Потребностите 3, 4 и 5 намират отговор в мерките на Специфична цел 2 на 

Стратегията. 

Следващата потребност е посветена на социалното включване. На територията на МИГ 

Исперих рискът за бедност е висок, което се дължи на високата безработица, 

частичната и сезонна заетост в селското стопанство, ниското ниво на заплащането и 

високия дял на хората, издържащи се от социални помощи, като искът от бедност е в 

пъти по-висок сред ромската общност. Затова  Потребност 6: Активиране и 

интеграция на маргинализирани групи като ромите е насочена най-вече към 

младежите от тази етническа група и семействата, в които те израстват и се възпитават. 

Изтъкната е необходимостта от прилагане на ефективни интегрирани мерки, 

съответстващи на характеристиките на групата, включващи интервенции за 

повишаване на квалификацията и пригодността за заетост, подпомагане на 

самонаемането и насърчаване на работодателите да наемат роми и други групи в риск. 

Тези мерки трябва да се комбинират с мерки за намаляване на риска от маргинализация 

на младежите, като превенция напускането на образованието, ранните бракове и 

наркоманите, подобряване на достъпа до здравеопазване, чрез адресиране на рисковите 

фактори. Има потребност също от подобряване на условията на живот в квартал 

„Запад“ на гр. Исперих и от развитие на общностни центрове, в районите с по-големи 

ромски общности. Потребност 6 е адресирана към Специфична цел 3 на Стратегията.  

Следващата потребност е свързана с подобряването на жизнената среда - въпреки 

наличието на инфраструктура, местната общност е на мнение, че нивото на 

предлаганите публични услуги в образованието, здравеопазването, културата и спорта е 
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недостатъчно. Неудовлетвореността от качеството на жизнената среда е вторият по 

значимост фактор за напускане на младите хора и свързаните с това негативните 

демографски тенденции. Затова е изведена и Потребност 7: Подобряване на 

възможностите за оползотворяване на свободното време и социална активност, 

която е особено важна за младите хора, семействата и децата. Липсата на среда и 

услуги за пълноценно оползотворяване на свободното време на децата и младежите 

води до увеличаване на случаите на неприемливо поведение, наркомании и 

престъпност, а също и до изолация и недостатъчна гражданска ангажираност. 

Проучването на нагласите на младежите, проведено от МИГ показва, че всички 

интервюирани младежи се интересуват от участие в различни клубове и школи по 

интереси, като над 50% проявяват интерес към спортни дейности и състезания, а 

останалите към клубове и школи по изкуствата, или по техника/информационни 

технологии. Това определя необходимостта от подобряване на местата и услугите за 

обществен и културен живот, за практикуването на традиции и обичаи, за спорт, за 

личностно развитие и социални дейности. Потребността е отразена в мерките на 

Специфична цел 4 на Стратегията.  

Потребност 8: Насърчаване на работата в мрежи и партньорствата и Потребност 

9: Повишаване на информираността и ангажираността за опазване на околната 

среда и биоразнообразието, предотвратяване и приспособяване към климатичните 

промени се базират на предишния опит на МИГ чрез работа в сътрудничество и 

партньорства да мобилизира местната общност за подобряване на материалните и 

нематериални измерения на качеството на живот за различни възрастови и социални 

групи, включително и на младите хора. Подчертана е необходимостта да се развият и 

ефективни механизми за пренос на информация, знания и умения за ускореното 

въвеждане на подходящи технологични, организационни, социални и екологични 

иновации, включително такива целящи опазването и валоризирането на местното 

природно и културно наследство, развитието на устойчив туризъм и прехода към 

зелена и ресурсо-ефективна икономика. Последните две потребности са отразени също 

в Специфична цел 4 на Стратегията.  

Младите хора на територията са включени и сред рисковите и уязвимите групи, към 

които са насочени и някои от мерките. Голяма част от маргинализираните групи 

(ромите) са младежи, за които потребностите са от предотвратяване на отпадането от 

училище, превенция на ранните бракове, подобряване на достъпа до професионална 
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квалификация и обучение, подобряване на условията на живот и др. Децата в риск се 

нуждаят от разширяване на достъпа и качеството на услугите за подкрепа на деца и 

семейства в риск, подобряване на достъпа до образование. Хората с увреждания, сред 

които има и младежи имат потребност от подкрепа за ежедневните грижи в дома, 

подобряване на социалните им контакти, достъп до здравни услуги за отдалечените 

населени места, осигуряване на достъпна среда. 

7.3. Младежите в Приоритетите и Специфичните цели на СВОМР 

В отговор на изредените потребности, в Стратегията на МИГ са формулирани 2 

Приоритета и 4 Специфични цели, които се реализират чрез 6 мерки по ПРСР, една по 

ОПИК и две мерки от ОПРЧР. Заложени са и два хоризонтални приоритета, единият от 

които е за младежко включване.  

Стратегическа цел: 

Интегрирано, устойчиво и включващо местно развитие, чрез разнообразяване и 

динамизиране на икономическите дейности на територията на МИГ Исперих. Укрепване на 

предприемачеството, човешкия капитал и социално включване, даващо социално-

икономически ползи и хоризонт за развитие на младите и уязвимите.  

Приоритет I:  

Развитие на устойчив бизнес за засилване 

потенциала на местната икономика 

Приоритет II: 

Социално включване и динамична жизнена 

среда 

Специфична цел 1: 

Развитие на 

балансирано и 

конкурентно 

земеделие 

Специфична цел 2: 

Разнообразяване на 

икономическите 

дейности на 

територията 

Специфична цел 3: 

Включване и 

интегриране на 

уязвими и 

малцинствени групи 

Специфична цел 4: 

Насърчаване на 

активния начин на 

живот и социалната 

ангажираност 

Мярка 4.1 

Мярка 4.2 

Мярка 1.3 

Мярка 6.4 

ОПИК 1 

ОПРЧР 1 

ОПРЧР 2 Мярка 7.4 

Мярка 21 

Мярка 7.4, Мярка 21 

Първи хоризонтален приоритет: Насърчаване на развитието и включването в живота на 

общността на младежите 

Втори хоризонтален приоритет: Изграждане на мрежи и партньорства за насърчаване на 

новите идеи и пренасяне на добри практики чрез сътрудничество 

 

Областите на въздействие са насочени към: икономическото развитие (модернизация на 

стопанства и предприятия, диверсификация на дейностите, повишаване капацитета на 

бизнеса чрез обучение), социалното включване (особено на младежи, уязвими и 

малцинствени групи), подобряване на средата за живеене чрез обновяване 

инфраструктурата за отдих; запазване на материалното и нематериално културно 

наследство.  
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Приоритет I: Развитие на устойчив бизнес е насочен към засилване на потенциала на 

местната икономика да създава и поддържа работни места за хора с различна 

квалификация и умения, включително за хората в риск от бедност и маргинализация. 

Чрез двете си специфични цели, той е насочен към повишаване 

конкурентоспособността на земеделието и преработвателната промишленост на 

територията (Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие 

чрез насърчаване на инвестиции и пренос на знания в трудоемки аграрни вериги) и към 

диверсификация на икономиката (Специфична цел 2: Разнообразяване на 

икономическите дейности чрез развитие на предприемачеството и разширяване на 

производството и конкурентоспособността на МСП извън земеделието).  

В Стратегията за ВОМР е записано, че „Подкрепата по двете цели на Приоритет I ще се 

насочи с предимство за предприемачество и създаване на заетост сред уязвимите 

групи – особено жените и младежите, заради установените проблеми на заетостта и 

тяхното недостатъчно включване в социално икономическия живот на територията. 

Така ще се дадат повече възможности за предприемаческа дейност и професионално 

развитие за тези групи, и за по-висока тяхна финансова независимост; с това се цели да 

се компенсира сегашната им неравнопоставеност на пазара на труда, и последващата 

им емиграция по икономически причини“. 

Предимството е отразено в критериите за оценка на заложените мерки. По Мярка 4.1 

Инвестиции в земеделски стопанства, в критериите за оценка се дава предимство на: 

2.1.Проекти на младежи, до 40 г., и/или жени-предприемачи (0-5 точки), а по Мярка 

4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, 

допълнителни точки носи: Създаване на работни места и социално 

включване,иновации и устойчиво развитие, 2.1.Подкрепа на младежи до 40 г. (0-4 

точки). По Мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности, 

допълнителни точки се дават за 2.1.Проекти на младежи до 40 г., или жени-

предприемачи (0-11 точки). За проекти по мярка ОПРЧР 1 Развитие на 

предприемачеството, 25 точки се получават, ако Проектът предвижда включване на 

безработни и заети с професионална квалификация и младежи до 40 г. По мярката се 

дава приоритет на бенефициенти с най-голям потенциал за стартиране на бизнес - заети 

или безработни лица с професионална квалификация или млади хора. 
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Приоритет II: Социално включване и динамична жизнена среда цели да укрепи 

социалната тъкан и връзки чрез включване и предотвратяване на маргинализацията на 

уязвими групи и да подобри качеството на живот за всички и най-вече за младите хора, 

за да останат да живеят и намерят достойна реализация на територията на община 

Исперих. Мерките по този приоритет са свързани с повишаване на човешкия и 

социалния капитал, и особено готовността за работа в предприемачески екипи за 

справяне с проблеми на местни социални групи, и/или на конкретни населени места. 

Целите са  програмирани да отговорят на основни социални потребности на уязвимите 

и маргинализирани групи (Специфична цел 3: Включване и интегриране на уязвими и 

малцинствени групи в устойчивото социално икономическо развитие на общността), 

както и към създаване на нови партньорства за справяне с местните проблеми и 

предизвикателства и чрез подобряване на местните услуги – да повишат качеството на 

живота на територията на МИГ (Специфична цел 4: Насърчаване на активния начин 

на живот, иновативността и социалната ангажираност в общността, чрез подобряване 

на местни основни услуги за селското население, включително развлечения и култура и 

свързаната с тях инфраструктура). 

Младежките проблеми присъства и в този приоритет, като отново в критериите за 

оценка се дава предимство на проекти, реализирани от или включващи млади хора. По 

Мярка ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на маргинализирани 

общности, ако Основна целева група по проекта са жени в трудоспособна възраст и 

младежи от 16 г. до 29 г. се получават 25 точки, ако Основна цел на проекта е 

осигуряване на възможности за заетост и за повишаване на доходите от труд чрез 

активно включване на пазара на труда, точките са 40, а Проектът предвижда задържане 

в образователната система на групи в риск, се получават 25 точки. По Мярка 7.4 

Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни основни 

услуги за селското население, включително развлечения и култура, свързаната с 

тях инфраструктура, в критериите за оценка: 1.1.Проекти, изпълнявани или насочени 

към подобряване на услугите и средата за деца и младежи на възраст до 40 г. носят до 

12 точки, а мярката е насочена предимно към инвестиции, свързани с изграждане или 

рехабилитация на многофункционални зали за срещи, младежки центрове и общностни 

центрове и дейности на читалища и културни институции; спортни и детски площадки 

и зали, включително скейтборд, тенис на маса, фитнес; места за отдих на открито извън 

населените места; , т.е. все за обекти, свързани с младежки дейности. По Мярка 21 
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Исперих - отворени пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено 

наследство, култура, природа, отново се дава предимство на 2.4. Проекти, 

изпълнявани от младежи на възраст от 16 до 40 г.; жени; хора с увреждания; роми (0-5 

точки). В допустимите дейности също има акцент върху младежите – създаване на 

клубове, кръжоци, школи, групи по интереси и партньорски мрежи, подготовка и 

провеждане на местни празници и събития – концерти, представления, състезания, 

конкурси, събори, панаири, фестивали, хепънинги и др. 

Цялата Стратегия за ВОМР е изградена и върху два хоризонтални приоритета (т.е. 

отнасят се за абсолютно всички мерки и интервенции), единият от които е за 

младежкото развитие. „Първият хоризонтален приоритет на Стратегията насърчава 

развитието и включването в живота на общността на младежите, които са ресурс 

на територията, на който жителите залагат за подобряване на социално-

икономическите перспективи на общността. На общината са нужни младежи с добро 

образование и квалификация, които да са привързани и се гордеят със своето 

наследство, да имат уменията и самочувствието да търсят и намират новото, и които да 

са в основата на развитието на силна местна икономика, изграждана чрез по-пълно 

използване на ресурсите, и устойчиво оползотворяване на местното културно-

историческо и природно наследство“. 

7.4. Одобрени проекти в полза на младежите 

МИГ се грижи за социалното приобщаване, намаляване бедността и подобряване 

възможностите за заетост и качеството на живот на младежите, като при приема и 

одобрение на проекти спазва при възможност съответните критерии, заложени за тях в 

мерките. По всички мерки има проекти, които са на млади хора до 40 г. или 

облагодетелстват хора от тази възрастова група.  

Проекти, подобряващи живота на 

младежите 
Резултати за младежите 

Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно земеделие 

М 4.1 
Критерий за оценка: 2.1.Проекти на младежи, до 

40 г. и/или жени-предприемачи. 

BG06RDNP001-19.342-0001 Закупуване на 

система за оползотворяване на оборска тор 

BG06RDNP001-19.342-0004 Изграждане на 

тунелни оранжерии за производство на 

домати и краставици 

BG06RDNP001-19.406-0003 Закупуване на 

Подадените 8 проекта са на младежи до 40 г. 

и/или жени-предприемачи, от които:  

•7  проекта са на младежи, до 40 г. (5 мъже и 2 

жени;  1 проект на  млад фермер)  

•1 проект на жена над 40 г. 



76 
 

земеделска техника и оборудване за доене 

на животните в стопанството 

BG06RDNP001-19.406-0005 Модернизация 

на животновъдно стопанство 

BG06RDNP001-19.459-0001 Модернизиране 

на земеделско стопанство 

BG06RDNP001-19.459-0002 Изграждане на 

тунелни оранжерии за оранжерийно 

зеленчукопроизводство 

BG06RDNP001-19.495-0001 Закупуване на 

земеделска техника и монтиране на 

капково-напоителна система 

BG06RDNP001-19.540-0002 Създаване на 

лешниково насаждение 

М 4.2 
Критерий за оценка: 2.1.Подкрепа на младежи 

до 40 г. 

BG06RDNP001-19.477-0001 Закупуване на 

Универсална Сушилна инсталация с 

колички и Универсална Сушилна 

инсталация тип Дюшек 

Проектът е подаден от мъж до 40 г. 

Специфична цел 2: Разнообразяване на икономическите дейности 

М 6.4 
Критерий за оценка: 2.1.Проекти на младежи до 

40 г., или жени-предприемачи 

BG06RDNP001-19.296-0001 Инвестиции в 

архитектурно студио  

BG06RDNP001-19.296-0003 Създаване на 

иновативно 3-Д печатно студио 

BG06RDNP001-19.296-0004 Закупуване на 

автосервизно оборудване – проектът е 

оттеглен от кандидата 

BG06RDNP001-19.296-0005 Модернизация 

на оборудването и повишаване качеството 

на услугите на ЕТ ЧАР-ИЛИЯНА 

ТОДОРОВА 

BG06RDNP001-19.296-0006 Закупуване на 

стационарен ехограф 

BG06RDNP001-19.296-0008 Закупуване на 

оборудване за автосервиз 

BG06RDNP001-19.296-0009 Закупуване на 

3D дентален скенер и 3D дентален принтер 

BG06RDNP001-19.296-0010 Закупуване на 

комбиниран апарат за панорамни и 3D 

изследвания 

Всички подадени проекти са от  младежи до 40 г.: 

 

7 проекта на младежи до 40 (мъже -5, жени  - 2) 

1 оттеглен на жена до 40 г. 

 

В момента се оценяват: 

BG06RDNP001-19.479-0002 Повишаване на 

производствения капацитет и 

конкурентоспособността на ЕЛСТИ - М 

ЕООД 

BG06RDNP001-19.479-0003 Техническо 

оборудване на студио за видеомонтаж и 

2 подадени проекта от  младежи до 40 г. (мъже). 

2 подадени проекта от жени над 40. 
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постпродукция 

BG06RDNP001-19.479-0004 Повишаване на 

конкурентоспособността на фирма БОТ-КО 

ЕООД, чрез инвестиции в материални 

активи 

BG06RDNP001-19.479-0005 Инвестиции в 

създаване на ИТ изчислителен център за 

предоставяне под наем на графични 

мощности 

ОПРЧР 1 

Критерий за оценка: Проектът предвижда 

включване на безработни и заети с професионална 

квалификация и младежи до 40 г. 

BG05M9OP001-1.035-0001 

Предприемачеството - перспектива за 

успешно развитие 

Участници в самостоятелна заетост при напускане 

на операцията – 5 са започнали собствен бизнес, 

от които: 

3 жени: 1 до 29г. и  2 до 40г. 

2 мъже: 1 до 40 г. и 1  над 40г. 

Безработни участници, преминали обучение – 

общо 11, от които: 8 до 29 г.;  3 до 40г. 

Специфична цел 3: Интегриране на уязвими и малцинствени групи 

ОПРЧР 2 

Критерий за оценка: Основна целева група по 

проекта са жени в трудоспособна възрасти 

младежи от 16 г. до 29 г. 

BG05M9OP001-2.033-0003 Социално-

икономическа интеграция на 

маргинализирани общности в Община 

Исперих 

13 души (от тях 4 са младежи до 29 години и 9 са 

жени) са участвали в обучение и са  преминали 

тримесечно стажуване в различни общински 

структури. Осигурена е им заетост за период от 6 

месеца. 

BG05M9OP001-2.033-0004 Овластяване на 

жените от уязвимите общности чрез 

разширяване на мрежата от Майчини 

центрове в Община Исперих 

За изпълнение на проекта са назначени 8 жени - 

лидери на Ромските майчини центрове. 

98 души (от тях 16 са младежи до 29 години и 82 

са жени) са участвали в обучение. 

Специфична цел 4: Насърчаване на активния начин на живот и социалната ангажираност 

М 7.4 

Критерий за оценка: 1.1.Проекти, изпълнявани 

или насочени към подобряване на услугите и 

средата за деца и младежи на възраст до 40 г. 

BG06RDNP001-19.395-0001 Подобряване 

на културната инфраструктура в населените 

места на община Исперих (с. Малък 

Поровец, с.Белинци, с.Лудогорци, с.Голям 

Поровец и с.Лъвино) 

Проектът е подаден от Община Исперих и 

предвижда извършване на ремонтни дейности в 5 

читалища. Положителният ефект от реализацията 

му се изразява в:  създаване на благоприятна 

творческа обстановка за самодейните и творчески 

състави;  разширяване на читалищните дейности;  

стимулиране на инициативността и пълноценно 

участие на всички жители на съответното 

населено място;  социално включване на 

младежите. 

BG06RDNP001-19.395-0002 Изграждане и 

възстановяване на зона за спорт на 

територията на градския стадион в 

гр.Исперих 

Проектът е на община Исперих. Инвестицията 

предвижда съществуващият градски стадион да се 

превърне в модерен спортен комплекс. 

Положителните ефекти ще се изразят в следното:  
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- Увеличаване на възможностите за спорт на 

открито, вкл. и за младежите  

- Ангажиране на децата и младежите в спортни 

занимания и принос за повишаване на 

здравословния им статус;  

- Възможност за спортни занимания във 

вечерните часове на деня, като резултат от ново 

изградената осветителна инсталация;  

- Намаляване травмите сред спортуващите, в 

следствие на положените настилки против удар и 

подхлъзване 

 - Увеличаване на възможностите за провеждане 

на състезания, вкл. за младежи  

- Увеличаване удовлетвореността от качеството 

на живот и в тази връзка намаляване на 

миграционните нагласи сред населението; 

BG06RDNP001-19.395-0003 Изграждане и 

възстановяване на зони за обществен отдих 

в гр. Исперих 

Проектът е на община Исперих и включва 

създаване на 4 зони за отдих, в които се  

предвижда изграждане и възстановяване на 2 зони 

за фитнес на открито и 2 къта за игри, подходящи 

за деца от 0 до 12 години.  Инвестициите в 

инфраструктура, свързана с отдих и развлечения 

на открито, водят до увеличаване 

привлекателността на населените места за 

младежи и семейства с деца. 

BG06RDNP001-19.395-0004 Подобряване 

на културната инфраструктура в населените 

места на община Исперих (с.Вазово и 

с.Делчево) 

 

Проектът е на  Община Исперих и предвижда 

извършване на ремонтни дейности на сградите, в 

които се помещават читалищата и закупуване на 

най-необходимото обзавеждане/оборудване. 

Положителните ефекти от реализацията на 

проекта ще се изразят в  създаването на 

благоприятна творческа обстановка за 

самодейните и творчески състави; разширяване на 

читалищните дейности;  стимулиране на 

инициативността и пълноценно участие на всички 

жители на съответното населено място; социално 

включване на младежите. 

BG06RDNP001-19.395-0005 Изграждане и 

възстановяване на зони за обществен отдих 

в населените места на община Исперих 

(Свещари, Тодорово, Йонково, Г.Поровец, 

Лудогорци, Подайва, Вазово и Белинци) 

Проектът е на Община Исперих и предвижда:  

- Създаване кът за игри за деца от 0-12 години  в 6 

населени места; 

- Изграждане кът за фитнес на открито в 2 

населени места. 

Инвестициите в инфраструктура, свързана с отдих 

и развлечения на открито, водят до увеличаване 

привлекателността на населените места за 

младежи и семейства с деца, и повишаване 

качеството на живот за различни социални и 

възрастови групи. 

BG06RDNP001-19.395-0007 Изграждане на 

лятна сцена на открито към Народно 

Проектът е подаден от Народно читалище 

„Съзнание 1891“, гр. Исперих“ и предвижда 
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читалище „Съзнание 1891“, гр. Исперих изграждане на лятна сцена на открито. 

Изпълнението на проекта ще създаде възможност 

за провеждане на дейности на открито, както на 

децата и възрастните ползващи услугите на 

Читалището, така и на децата от образователната 

система (училища и детски градини). 

М 21 

Критерий за оценка: 2.4. Проекти, изпълнявани 

от младежи на възраст от 16 до 40 г.; жени; хора с 

увреждания; роми 

BG06RDNP001-19.415-0001 С вдъхновение 

и почит – споделяй и преоткривай 

наследството на родния край 

21 участника в проекта: 

- младежи - 3-ма които ще участват в Дейност 1: 

Създаване на клуб „Старият град” и 

проучвателно- събирателска клубна дейност. 

 - минимум 18 младежи доброволци, участници в 

Дейност 2: Възстановяване на стари пешеходни 

маршрути, подобряване достъпа за туристи и 

популяризиране възможностите за пешеходен 

туризъм в региона.   

BG06RDNP001-19.415-0002 По пътя на 

легендите в „Сборяново“ 

 

10 участника по  проекта ще бъдат включени в 

дейност Организиране на инициативна група клуб 

„Резерват Сборяново - минало и бъдеще“. 

Предвижда се  провеждането на  обучителни и 

практически срещи, по време на които 

участниците ще издирват и събират местни 

легенди, свързани с текето Демир баба и 

резервата „Сборяново“. 

BG06RDNP001-19.415-0003 Младежки 

инициативи за екологичен преход 

60 участника  в проекта: 

младежи - 45 бр. на различна възраст от 10 до 18 

години, включени в клубни занятия, уъркшоп-

демонстрации;  

жени - преподаватели по природни науки - 15 бр. 

които  ще се включат в преноса на добра 

европейска практика, като се обучат за 

фасилитатори за играта „Климатична фреска“ . 

BG06RDNP001-19.415-0004 Сборяново  - 

открий, опознай, разкажи 

12 участника  в проекта: 

провеждане на двудневно обучение за аниматори 

от територията. Обучени 12 аниматори - младежи 

 

При реализацията на Специфична цел 1: Развитие на балансирано и конкурентно 

земеделие, по Мярка 4.1 Инвестиции в земеделски стопанства, подадените проекти вече 

са 21 (3 нови от септември 2021 г.), като 8 са на младежи до 40 г. и/или жени-

предприемачи – 5 са проектите на мъже, а 2 на жени до 40 г., един проект е подаден от 

млад фермер. По мярка 4.2 Инвестиции в преработка и маркетинг на селскостопански 

продукти, единственият одобрен проект е на мъж до 40 г., т.е. критерият е спазен и по 

тази мярка, въпреки трудностите. Проектите по Специфична цел 2: Разнообразяване 
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на икономическите дейности също до голяма степен са в полза на младежите. По 

мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности има 15 подадени и 

одобрени проекта от МИГ (нови 5 проекта от октомври 20201 г.), от които 8 проекта са 

на  хора до 40 г., според критерия заложен в Стратегията. 5 проекта са на мъже, а 2 на 

жени, оттегленият проект също е на жена до 40 години. В момента се оценяват новите 

проекти, от които 2 подадени проекта от  мъже до 40 г. По Мярката на ОПРЧР 1 

Развитие на предприемачеството са подадени 4 и одобрени 3 проекта от МИГ. За 

съжаление, единият от тях е прекратен поради партньорство с друга организация, която 

отказва да изпълни дейностите. Един от проектите е с отказан договор, а по третия 

младежите до 29 години не са допустима целева група. В проекта „Предприемачеството 

- перспектива за успешно развитие“, критерият е спазен - участниците в самостоятелна 

заетост при напускане на операцията, започнали собствен бизнес са 5, от които 3 жени, 

1 до 29г. и  2 до 40 г. 2 мъже, 1 до 40 г. и 1  над 40 г. Безработните участници, 

преминали обучение са общо 11, от които 8 до 29 г. и 3 до 40 г. 

По Специфична цел 3: Интегриране на уязвими и малцинствени групи също има 

проекти, които допринасят за социалното включване на младежи от уязвимите и 

малцинствени групи. Мярка ОПРЧР 2 Социално-икономическа интеграция на 

маргинализирани общности е с два одобрени и вече реализирани проекта. По единия 

(Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности) 13 души (от тях 4 

са младежи до 29 години и 9 са жени) са участвали в обучение и са  преминали 

тримесечно стажуване в различни общински структури. Осигурена е им заетост за 

период от 6 месеца. По другия проект (Овластяване на жените от уязвимите общности), 

са назначени 8 жени - лидери на Ромските майчини центрове, организирани са четири 

курса за обучение в ключови компетенции за 98 души, като от тях 16 са младежи до 29 

години и 82 са жени.  

По Специфична цел 4: Насърчаване на активния начин на живот и социалната 

ангажираност, 6 проекта по Мярка 7.4 Инвестиции в устройването, подобрението или 

разширяването на местни основни услуги за селското население, включително 

развлечения и култура, 6 проекта индиректно са насочени към подобряване на 

условията за живеене на младите хора на територията. Рехабилитацията на градския 

стадион в Исперих ще доведе до увеличаване на възможностите за спорт на открито на 

младежите, както и до ангажиране на децата и младежите в спортни занимания и ще 

има принос за повишаване на здравословния им статус. Ремонтът на читалищата в 
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различни населени места в общината, вкл. и създаването на лятна сцена на открито към 

Народно читалище „Съзнание 1891“, гр. Исперих, подкрепя творческите изяви на 

младежите и децата, които са основна част от школите по изкуства и самодейните и 

творчески състави. Създаването на зони за обществен отдих, детски кътове и площадки 

са в помощ на младите семейства, фитнес площадките поощряват физическата 

активност на младежите. Четирите проекта по Мярка 21 Исперих - отворени 

пространства, привлекателна жизнена среда, съхранено наследство, култура, природа 

допринасят за активното включване на младите хора в живота на общността и 

повишават гражданската им активност. В единия проект 3-ма младежи участват в 

създаването на клуб „Стария град“, а още 18 младежи са доброволци в други дейности 

по проекта.  10 са младежите-участници в инициативна група клуб „Резерват 

Сборяново - минало и бъдеще“. В проекта Младежки инициативи за екологичен преход 

участват 45 младежи, а в проекта Сборяново  - открий, опознай, разкажи, 12 младежи се 

обучават за аниматори в туризма.  

7.5. Приоритети за младежите, отразени в индикаторите за оценка 

Показателите за социално приобщаване, създаването на работни места и насърчаване 

на предприемаческата активност, както и подобряване живота на младежите, са 

включени и в заложените в Стратегията за ВОМР индикатори за мониторинг и оценка. 

В таблицата са отразени само индикаторите, които са свързани с млади хора до 40 г. и 

изпълнението на критериите, заложени за тях. Изпълнението е изчислено единствено на 

база одобрените досега от МИГ проекти, вкл. и тези, за които все още няма сключени 

договори. Анализът има за цел да оцени усилията на МИГ по отношение на младежките 

политики в реализацията на Стратегията досега, като взима предвид, че някои от 

проектите може да не бъдат реализирани по независещи от екипа на МИГ причини. 

Най-важният индикатор за дял на проектите, които облагодетелстват млади хора на 

възраст до 40 г. (изпълнение на хоризонталния приоритет) е преизпълнен с 53% (при 

заложени 40%). Няма изпълнение на индикаторите свързани с работни места, тъй като 

повечето от проектите не са стартирали. При някои от индикаторите, изпълнението е 

изцяло свързано с младежите, без това специално да е заложено. 
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Приоритет/ 

Мярка 
Индикатор 

Целева 

стойност 

Изпълнение за 

младежите 

Индикатори за общото прилагане на  Стратегията 

Приоритет I 

Специфична 

цел 1 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти (ако има такива за младежи) 
10 1,5 

Специфична 

цел 2 

Участници в мерки за предприемачество в 

самостоятелна заетост при напускане на 

операцията 

10 1 

Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти (ако има за младежи) 
20 

16,5 

4,5 са младежи 

Приоритет II 

Специфична 

цел 3 

Участници в неравностойно положение, които 

след подпомагане са започнали да търсят работа, 

или имат работа, или са ангажирани с 

образование/обучение или са получили 

квалификация или са включени в социални и 

здравни услуги 

100 
85, от които 20 

младежи 

Специфична 

цел 4 

Брой и процент от населението, което се 

възползва от подобрените 

услуги/инфраструктура, включва и младежите 

14 000 

(65%) 
 

 
Брой населени места, които се възползват ползват 

от подобрени услуги 
12 

12, всички 

проекти са 

свързани и с 

деца и младежи 

Хоризонтални 
Дял на проектите, които облагодетелстват млади 

хора на възраст до 40 г 
40% 

53% 

Изчислението е 

на база 

одобрени 

проекти от 

МИГ 

Индикатори по мерки 

1.3 Брой на участници, в.т.ч. брой млади фермери 60 
Няма приети 

проекти 

4.1 

Брой земеделски стопани, получаващи подкрепа, 

включително: 

в.т.ч. брой стопани на възраст до 40 г. 

9 

13 

От които 8 

стопани на 

възраст до 40 г. 

4.2 
Ръст на заетостта в подпомогнатите предприятия 

(работни места за младежи) 
2 1 

6.4 
Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти (за младежи) 
12 

0,5 – за 

младеж, 

назначен на  4 

часа 

ОПРЧР 1 

Участници в самостоятелна заетост при 

напускане на операцията (младежи) 
10 

9 

От които 4 

младежи 

Участници, които в рамките на 24 месеца след 

напускане на операцията имат собствен бизнес 

или са самостоятелно заети (младежи) 

15 4 – младежи 
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Безработни участници, подпомогнати по мярката 

(младежи) 
45 

20 

От които 11 

младежи 

ОПИК 
Работни места, разкрити в подпомогнатите 

проекти (ако има за младежи) 
8 

16 

от които 4  

младежи 

ОПРЧР 2 

Участници в неравностойно положение, които 

при напускане на операцията са започнали да 

търсят работа, или имат работа, или са 

ангажирани с образование/обучение или са 

получили квалификация или са включени в 

социални и здравни услуги (младежи) 

100 
85, от които 20 

младежи 

7.4 

Брой проекти, подпомогнати с цел подобряване 

на основни услуги за населението и бизнеса 

(засягащи младежите) 

7 6 

21 
Създадени нови активни граждански групи или 

инициативи (ако са за младежи) 
5 0 

 

Трябва да се добави, че допълнителният финансов ресурс, в размер на 913 000 лв., 

който получава МИГ Исперих до 2023 г. ще бъде насочен към мярка 7.4 Инвестиции в 

устройването, подобрението или разширяването на местни основни услуги за селското 

население (650 000 лева) за проекти, подобряващи условията за живеене на 

територията, вкл. и в полза за младежите и към мярка 6.4 Инвестиции в подкрепа на 

неземеделски дейности (149 000 лв.) в подкрепа на местния бизнес и 

предприемачеството, особено на младите хора до 40 г.  
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8. Резултати от анкетно проучване сред местната общност 

Проучването сред местната общност е извършено на територията на МИГ Исперих през 

месец ноември 2021 г.  Сред участниците 67% са жени и 33% са мъже, анкетираните до 

40 г. са общо 33% (10% до 29 г. и 23% до 40 г.), повечето от участниците (50%) са в 

активна трудова възраст между 40 и 55 г., тези над 55 г. са 17%. От попълнилите 

анкетата 79% са с висше образование, останалите са със средно (14%) и средно 

специално образование (7%). Обхванати са всички заинтересовани страни, 

идентифицирани в СВОМР: общо 33% стопански сектор (10% земеделски 

производители, 23% представители на неземеделския бизнес), 30% публичен сектор и 

37% граждански сектор – НПО и читалища. Само 13% от респондентите са 

декларирали, че нямат свързаност с младежкия сектор, останалите са или в тази 

възрастова група (20%), или са родители на младежи (37%), или активно работят за 

решаването на младежките проблеми (30%). Анкетното проучване не е представително 

(с под 100 участника). 

Информация за анкетираните: 

Пол:              

 

Възраст:  

 

Мъж 

33% 

Жена 

67% 

До 29 г. 

10% 

От 30 до 

40 г. 

23% 

от 40 до 

55 г. 

50% 

Над 55 г. 

17% 
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Образование:   

 

Представител на заинтересованата страна: 

 

a) Земеделски производител 

b) Друг вид бизнес, несвързан със 

земеделието, услуги, търговия, 

туризъм и др. 

c) Граждански сектор, НПО, 

читалище 

d) Публичен сектор – община, 

администрация, служител на 

бюджетна организация 

Свързаност с младежките проблеми:   

 

a) Самият аз съм в тази възрастова 

група – младеж 

b) Родител съм на младеж 

c) Работя активно за решаването на 

младежките проблеми 

d) Нямам такава свързаност 

 

 

Основн

о 

0% 

Средно 

14% Средно 

специал

но 

7% 

Висше 

79% 
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ВЪПРОСИ: 

1. Кой според вас е най-големият проблем за младите хора в община Исперих?  

Като най-голям проблем за младежите е определена безработицата и липсата на 

възможности за реализация (35%), а на второ място е поставена бедността, 

включително и на семействата на младежите (23%). Типично за селските общини у 

нас преобладават социално-икономическите проблеми и риска от социално 

изключване, което отговаря и на реалната ситуация - голяма част от младежите 

живеят в материални лишения и риск от бедност. Интересно е, че едва 5% свързват 

принадлежността към етническите малцинства и маргинализираните групи с 

бедността и безработицата, макар сред тези групи те да са в пъти по-високи, 

отколкото при останалите младежи. Очевидно проблемите са за всички и все пак 

трябва по-специален фокус, особено върху младежите от ромската общност. 14% 

смятат, че най-големият проблем е в ниската степен или липсата на образование, 

защото именно това предпоставя и по-нататъшното развитие на младежите – ниски 

доходи и безработица. Други 14% са отговорили, че най-големият проблем е 

липсата на младежки организации и неучастието на младежите в местното 

самоуправление. Трябва да се припомни, че имено младежкото включване в 

управлението е един от основните приоритети в политиките за младежта до 2027 г. 

Само 9% са посочили като проблем липсата на предприемаческа активност и 

въобще на активност при търсенето на работа.  

 

a) Безработицата и липсата на възможности за реализация 

b) Бедността и ниските доходи, както на самите младежи, така и в семействата им 

c) Ниската степен на образование или липсата на такова 

d) Ниска предприемаческа активност и при търсенето на работа 

e) Много от младежите са от етнически малцинства или маргинализирани групи 

f) Липсата на младежки организации и неучастие в местното самоуправление 

a. b. c. d. e. f.

35% 

23% 

14% 
9% 

5% 

14% 
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2. Какви допълнителни проблеми наблюдавате сред младежите в общината? 

Допълнителните проблеми са формулирани според приоритетите както на 

националната, така и на общинската стратегия за младежта. Начинът на живот, 

навиците, творчеството и гражданското участие, макар и поставени на второ място, 

също са важни за реализацията и бъдещето на младежите. 30% събира отговорът, че 

проблем за младежите е липсата на културни и творчески занимания, както и на 

забавления, а други 30% смятат, че проблем е ниската заинтересованост от 

гражданското общество и участието в каузи и доброволчество. Общо 35% намират 

проблем в начина на живот на младите хора – не спортуват и не водят здравословен 

живот (16%), имат лоши навици и неприемливо поведение (19%). Положителен е 

фактът, че очевидно се наблюдава равенство между половете – няма нито един 

отговор, в който да е посочена дискриминацията по пол като проблем. Само 3% са 

обърнали внимание, че младежите нямат достатъчно цифрови умения, което може 

да се тълкува двояко – повечето младежи имат такива умения или това не се смята 

за проблем. Тук е мястото да се напомни, че придобиването на цифрови познания и 

такива за технологиите е един от най-важните приоритети в политиките на ЕС за 

младежта, а неравенството в това отношение вече се приравнява към социалното 

неравенство и е риск за изключване от пазара на труда. 

 

a) Не водят здравословен начин на живот, не спортуват 

b) Лоши навици (алкохол и цигари), неприемливо поведение, престъпност 

c) Липсват им културни и творчески занимания, както и забавления 

d) Ниска заинтересованост от гражданското общество и ценности, вкл. и от 

доброволчество за различни каузи 

e) Нямат достатъчно цифрови умения, не познават технологиите 

f) Неравенство между момичетата и момчетата 

g) Психологически проблеми 

a. b. c. d. e. f. g.

16% 
19% 

30% 30% 

3% 
0% 

1% 
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3. Според вас, достатъчно активни ли са младежите в общината по отношение 

на собствените си проблеми? 

Като главен приоритет на новите политики на ЕС за младежта е формулирано 

активното участие на младите хора в изграждането на собственото им бъдеще. 

Голяма част от младите хора, особено тези в по-малка възраст, очакват някой друг 

да реши проблемите им, други младежи не са активни поради липсата на 

информация или увереност и достатъчно социални умения, а трети поради 

незаинтересованост. Горе-долу това са отразили и отговорите в анкетата – 35% 

смятат, че някои младежи са активни, а други не, но по-голямата част (38%) 

отбелязват, че липсата на активност се дължи най-вече на липсата на информация за 

възможностите, които имат. Едва 3% от анкетираните имат наблюдения, че 

младежите осъзнато съдействат за решаване на проблемите си, а 14% мислят, че 

младежите не се интересуват от бъдещето си и пасивно разчитат на институции, 

родители и фактори, които са извън техните собствени действия и решения. 11% 

отразяват активност на младежите само по отношение програмите за заетост и 

търсенето на работа, вероятно чрез бюрата по труда, което също е някакъв вид 

пасивно поведение и нежелание сами да се справят с живота. От друга страна, в 

малките населени места това са и единствените начини да се включат в пазара на 

труда, така че такъв тип интерес е оправдан и нормален. Препоръката тук е 

субсидираната заетост, при възможност да се съчетава с някакъв вид обучение, така 

че след завършване на съответните проекти, младежите да могат да продължат да 

работят вече на реалния трудов пазар.  

 

a) Да, повечето активно съдействат за решаване на всички проблеми 

b) Да, но само по отношение програмите за заетост и търсенето на работа 

c) Не, защото нямат достатъчно информация и не знаят какво да правят 

d) Не, собственото им бъдеще не ги интересува, чакат някой друг да ги оправя 

e) Някои са активни, други не са 

a. b. c. d. e.

3% 

11% 

38% 

14% 

35% 
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4. Достатъчно информирани ли са младежите относно възможностите за 

подпомагане по различните европейски програми? 

Този въпрос е изключително важен, тъй като европейските програми създават 

богато разнообразие от възможности за реализация на младите хора – не само 

работа, но и стажове, чиракуване, обучение, предприемачество, доброволчество в 

каузи, пътуване и обмяна на опит, работа по проекти, реализация на проекти – 

особено в културната сфера. В повечето случаи, особено в малките населени места, 

където достъпът до медии и интернет е по-ограничен, младите хора просто не знаят 

за тези възможности и както стана ясно от предния въпрос, смятат, че единствените 

им възможности са за субсидирана заетост или бюрата по труда. Затова и 60% от 

анкетираните смятат, че в набавянето на информация за младежите трябва да се 

включат повече местни институции, освен общините – училища, читалища, НПО, 

МИГ. Малко известни са например възможностите по Еразъм+, вкл. новата 

инициатива DiscoverEU по програмата, международната мрежа EURES, програмите 

за младежко предприемачество и учене през целия живот, програмите за обучение в 

дигитални умения. Едва 10% от отговорилите са казали, че общината и местните 

институции предоставят достатъчно информация, а други общо 20% мислят, че 

младежите нямат достатъчно информация (10%), и самите те нямат такава 

информация (10%). Очевидна е необходимостта от повече разяснителни кампании в 

това отношение. 

 

a) Да, общината и местните институции осигуряват достатъчно информация 

b) Да, но само за програмите за временна заетост и социално подпомагане 

c) Да, но отчасти, трябва да се включат и училищата, културните институции, 

НПО, МИГ  и др. с повече разяснителни кампании за множеството други 

възможности за финансиране и реализация 

d) Не, младежите нямат нужната информация и няма откъде да я получат 

e) Самият аз не се чувствам достатъчно информиран и не мога да преценя 

a. b. c. d. e.

10% 10% 

60% 

10% 10% 
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5. От кого зависи да се решават бързо и ефективно младежките проблеми и 

предизвикателства? 

Повече от една трета от анкетираните (33%) са отговорили, че младежките 

проблеми трябва да се решават най-вече от самите младежи или поне с тяхното 

активно съдействие. 22% виждат общината и местните власти като отговорни за 

решението на проблемите, което донякъде е оправдано – именно общините създават 

стратегиите за интегрирано местно развитие и определят приоритетите. 13% 

разчитат на държавата, а 9% на политиките на ЕС, тъй като те също имат роля в 

определянето на стратегическите цели и средствата, отпускани за младежко 

развитие. Едва 9% обаче разчитат на бизнеса и развитието на икономиката, защото 

това е единственият начин да се създават нови работни места (включително и чрез 

проекти за бизнеса, каквито има в СВОМР). 15% виждат решаването на проблемите 

чрез намесата на гражданското общество и съществуването на младежки 

организации. Трябва да се припомни, че младежките политики изискват както 

многосекторен подход, така и включване на всички заинтересовани страни – 

публичен, стопански и нестопански сектор, с цел по-ефективното решаване на 

проблемите на младите хора.  

 

a) От държавата, тя определя основните политики в тази сфера 

b) От политиките на Европейския съюз, държавата се съобразява с тях, оттам идват 

и средствата за младежките политики 

c) От активността на общината и местните власти – ако има желание, решение и 

пари се намират 

d) От бизнеса/работодателите, икономиката, без тях няма работни места 

e) От самите младежи, които трябва да са отговорни за собственото си бъдеще 

f) От наличието на гражданско общество, НПО и различни организации, 

включително и младежки 

a. b. c. d. e. f.

13% 

9% 

22% 

9% 

33% 

15% 
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6. Може ли МИГ Исперих да съдейства за решаване на младежките проблеми? 

Мнението на местната общност относно съдействието на МИГ за подобряване на 

живота на младите хора в общината е важно, тъй като дава оценка за включения в 

Стратегията хоризонтален приоритет за насърчаване развитието и включването в 

живота на общността на младежите, както и за реализацията му чрез досега 

одобрените проекти. Всички анкетирани смятат, че МИГ има съществена роля за 

социалното включване на младежите, макар и по различни начини – няма нито един 

отрицателен отговор. 37% са казали, че МИГ на практика е част от местното 

самоуправление и участва в създаването на стратегиите за местно развитие, част от 

които са и младежките проблеми. 35% от отговорите акцентират именно на 

Стратегията за ВОМР – в нея има проекти, които са за младежи или подобряват 

живота на младежите. 29% смятат, че МИГ и подходът ВОМР активизират местните 

общности, включително и младежите и така повишават капацитета им, част от 

който е информираността. Това е доста добра оценка за дейността на екипа на МИГ 

по отношение на младежите и техните проблеми. 

 

a) Да, МИГ е част от местното самоуправление и си взаимодейства с общината и 

властите, може да участва в обсъждането на мерки и стратегии 

b) Да, чрез включването на повече проекти за младежи или проекти, които 

подобряват живота на младите хора в Стратегията си за ВОМР 

c) Да, МИГ прави срещи и обучения, активизира местните общности чрез различни 

събития и така повишава информираността и на младежите 

d) Не, МИГ се занимава с други неща и проекти 

a. b. c. d.

37% 
35% 

29% 

0% 
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a. b. c. d. e. f. g.

24% 

7% 

22% 
20% 

13% 

3% 

10% 

7. Кои сфери са приоритетни за развитие с цел подобряване живота на 

младежите в община Исперих?  

Въпросът цели да установи мнението на местната общност относно решаването на 

младежките проблеми в бъдеще и с оглед планирането на следващата Стратегия за 

ВОМР. Тъй като проблемите са много, мненията са доста разнопосочни. 24% 

смятат, че икономиката трябва да е приоритет, защото развитието й създава работни 

места и повишава доходите. На второ място с 22% е отговорът, че трябва да се 

подбори качеството на образованието и връзката му с професионалната реализация. 

20% са акцентирали върху развитието на културни дейности, тъй като така 

младежите могат да изявят талантите си и да запълват свободното си време. 13% 

залагат на спорта и забавленията чрез състезания и конкурси, за да се стимулира 

активния начин на живот. 10% от отговорите виждат решението чрез повишено 

участие на младежите в гражданското общество. Макар че община Исперих, както и 

МИГ са реализирали доста проекти в социалната сфера, едва 7% от анкетираните 

отдават приоритет на този вид подпомагане, вероятно защото то е вид пасивна 

помощ и решава проблемите временно. Само 3% виждат нужда от повишаване 

достъпа на младите хора до здравеопазване. Препоръката към МИГ е всички 

приоритети да се имат предвид, като се запази и многофондовото финансиране.  

a) Икономиката като 

цяло, за да няма безработица, 

ниски доходи и бедност 

b) Социалната сфера – 

трябва повече социално 

подпомагане на бедните и 

особено на младежите в 

неравностойно положение и 

малцинствата (по програми 

или от бюджета) 

c) Образованието - трябва да се подобри качеството му и връзката с 

професионалната реализация на младите хора впоследствие 

d) Културата – младежите и децата трябва да имат повече възможности за 

творчество и изява на талантите си 

e) Спорта и забавленията – да се организират състезания, конкурси, концерти, 

събития, да се насърчава активния начин на живот 

f) Здравеопазването – да се подобри достъпа до здравни грижи, както и семейното 

планиране 

g) Гражданското общество – от участието и информираността на младежите зависи 

как ще се развие тяхното бъдеще 
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8. Как по-ефективно могат да се решат проблемите на младежите в 

икономическата и социалната сфера?  

Въпросът детайлизира приоритетите чрез набелязването на конкретни мерки за 

реализацията им. Най-много - 25% от анкетираните са отговорили, че е необходимо 

на младежите да бъде осигурена възможност за допълнителна квалификация или 

преквалификация, за да могат да се включат в пазара на труда, т.е. разчита се на 

обучението. Още 20% залагат на обучение и учене, както и на повишаване 

мотивацията на младите хора да завършват по-високо образование. Други 20% 

смятат, че младежите трябва да бъдат обучени в предприемачески умения и как да 

развиват собствен бизнес. Както и при предишния въпрос, малко са хората, които 

разчитат на програмите за субсидирани работни места (14%) или тези за социално 

подпомагане (3%). Важно е да се отбележи, че 18% виждат решението на 

младежките проблеми чрез адекватно сътрудничество между бизнеса, общината, 

образователните институции и МИГ. Изводът, който може да се направи е, че 

хората очакват мерки за младежите, които са свързани с обучение, насочено към 

нуждите на бизнеса и осигурено чрез проекти на общината и чрез СВОМР.  

 

a) Като се осигурят повече средства от програмите за временна заетост в общината 

и съответно работни места за младежите 

b) Като се осигурят повече средства от програми за социално включване и борба с 

бедността, социално подпомагане и услуги 

c) Като се подобри качеството на образованието, както и да се увеличи 

мотивацията на младежите да завършват по-високи образователни степени 

d) Чрез осигуряване на възможности за допълнителна квалификация и 

преквалификация, както и за неформално образование – различни курсове, 

стажове, чиракуване, така че младежите сами да си намерят работа и реализация 

e) Чрез организиране на  обучения по предприемачество и насърчаване по различни 

програми за създаване на собствен бизнес, повишаване на предприемаческата 

активност и умения сред младежите 

f) Чрез по-тясно сътрудничество между бизнеса, общината и образователните 

институции, както и с МИГ 

a. b. c. d. e. f.

14% 

3% 

20% 

25% 

20% 18% 
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9. Какво може да се направи, за да се повиши гражданското участие на 

младежите? 

Тъй като активното включване на младежите във взимането на решения и 

изграждането на политиките за тях е водещ приоритет за следващия Програмен 

период, важно е те да се активизират и на местно равнище. 28% от отговорите са 

свързани с директното привличане на младежите в решаването на местните 

проблеми, което може да стане например чрез създаването на младежки съвети, 

пряко участие на млади хора в общинските съвети (това зависи и от политическите 

партии и какви кандидати издигат те на местните избори), провеждане на младежки 

форуми, назначаване на младежи в общинските служби и т.н. 26% т анкетираните 

смятат, че ако на младежта се създадат повече възможности за творчески изяви, тя 

сама ще се научи да изразява мнението и желанията си. Стимулирането на 

създаването на повече младежки организации в гражданския сектор (НПО) са 

подкрепили 24% от респондентите. 22% от тях са казали, че младежите трябва да 

участват в повече доброволчески каузи и такива за развиване на демократичните 

ценности. На практика всички отговори включват идеята за организирани  и по-

масови младежки движения, независимо в каква форма са те. Това е и една от 

главните цели на политиките за младежта в ЕС, за да може да се осъществява 

обмяна на опит и идеи.  

 

a) Младежите да бъдат привлечени в обсъждането на местни проблеми и овластени 

да участват във вземането на решения 

b) Да се създадат повече младежки организации и да се повиши участието на 

младите хора в гражданското общество и тяхната политическа активност 

c) Да се осигурят повече възможности за доброволчество в различни каузи с цел 

развиване на моралните и демократични ценности 

d) Да се създадат повече възможности за творчество, култура и забавления за 

младите, така те сами ще започнат да изразяват мненията си 

a. b. c. d.

28% 

24% 22% 

26% 
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10. Според вас младежите в общината имат ли доверие в политиките на ЕС за 

младите хора и въобще в принципите и ценностите на Съюза? 

Този въпрос е свързан с тревожните констатации, направени в новите документи за 

младежта на ЕС, че много от младите хора нямат доверие в ЕС, срещат трудности 

при разбирането на неговите принципи, ценности и функциониране. 

Демократичните дефицити в процесите на ЕС също са определени като един от 

факторите за нарастващия евро-скептицизъм сред младите хора, т.е. отговорните 

институции признават, че за това има и обективни причини. Наблюдението на 

участниците в анкетата потвърждава тези изводи: мнозинството от 59% смята, че 

младежите само отчасти споделят ценностите на ЕС – някои да, някои не. Според 

28% от отговорилите, младите хора нямат доверие на ЕС поради липсата на 

информация за важните неща, а други 14% са казали, че имат доверие само заради 

средствата, които идват по линия на Съюза. Полярните мнения за пълно споделяне 

или пълно отричане на ценностите са с нулеви проценти. Тъй като въпросът е 

деликатен и най-вече се отнася до това кои точно са ценностите на ЕС (в нашето 

общество също има разделение по тази тема), необходими са повече разяснителни 

кампании по някои безспорни преимущества – принципите на функциониране на 

Съюза, процеса на взимане на решения, органите на управление, формирането на 

бюджетите и набавянето на средствата по програмите, както и някои 

фундаментални принципи като тези за свободата и демокрацията, 

недискриминацията и толерантността, плурализма на мненията, взаимопомощта и 

запазването на мира и т.н. Идеята е да се върне доверието в европейския проект и 

общност като цяло.  

 

a) Да, изцяло имат доверие 

b) Да, най-вече защото знаят, че оттам идват средствата по програмите 

c) Отчасти, споделят някои ценности, други – не 

d) Не, но защото нямат достатъчно информация за важните неща 

e) Не, нямат доверие, защото смятат, че ценностите им са различни 

a. b. c. d. e.

0% 

14% 

59% 

28% 

0% 
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9. Нови политики за младежта до 2027 г. 

9.1. Нова Стратегия на ЕС съюз за младежта за периода 2019—2027 г. 

В края на Програмния период 2014-2020 г. се отчита необходимостта от справяне със 

съществуващите, както и с новите предизвикателства, пред които са изправени младите 

хора в цяла Европа. На 26 ноември 2018 г. Съветът на Европейския съюз и на 

представителите на правителствата на държавите членки приемат Резолюция относно 

рамката за европейско сътрудничество по въпросите на младежта: Стратегия на 

Европейския съюз за младежта за периода 2019—2027 г. 

Стратегията представлява нова рамка от цели, принципи, приоритети, основни области 

и мерки за сътрудничество в областта на политиката за младежите, като се предлага да 

се обърне специално внимание на следните аспекти: - насърчаване на участието на 

младите хора в гражданския и демократичния живот; - свързване на младите хора в 

цяла Европа и извън нея с цел насърчаване на доброволната ангажираност, 

мобилността с учебна цел, солидарността и междукултурното разбирателство; - 

оказване на подкрепа за овластяването на младите хора чрез качество, иновации и 

признание за младежката работа. 

Като заинтересовани страни са формулирани: държавите-членки на ЕС, съответните 

институции на Европейския съюз и други международни организации, като Съвета на 

Европа, местните и регионалните органи, младежките съвети, младежките организации, 

организациите, работещи с младите хора, младежките работници, изследователите по 

въпросите на младежта и участниците в гражданското общество, както и структурите 

на програмите „Еразъм+“ и Европейския корпус за солидарност. 

Общите цели, записани в новата Стратегия са:  

 Да се дава възможност на младите хора да бъдат архитекти на собствения си живот, 

да се подпомага тяхното личностно развитие и постигане на автономност, да им се 

позволи да изграждат своята устойчивост и да се подсигуряват с умения за живота, 

за да се справят с променящия се свят. 

 Да се насърчават младите хора и да им се предоставят необходимите средства да 

бъдат активни граждани, носители на солидарност и положителна промяна, 

вдъхновявани от ценностите на ЕС и европейската идентичност. 



97 
 

 Да се подобряват решенията в областта на политиката по отношение на тяхното 

въздействие върху младите хора във всички сектори, по-специално заетостта, 

образованието, здравеопазването и социалното приобщаване. 

 Да се допринася за изкореняването на бедността сред младежите и всички форми на 

дискриминация, както и да се насърчава социалното приобщаване на младите хора. 

В Стратегията е записано още, че от една страна, политиките, които имат за цел да 

подобрят живота на младите хора, не могат да бъдат ограничени само до младежката 

област, а са част от механизмите, които решават по-общи проблеми на всички групи 

граждани (като бедността, безработицата, социалното изключване), а от друга страна 

младите хора трябва да участват по-активно в разработването, изпълнението и 

проследяването на политиките и дейностите, които ги засягат. Именно поради това, 

чрез приобщаване и овластяване на всички младежи, общата политика на ЕС за 

младежта може да допринесе за успешното осъществяване на визията за континент, в 

който младите хора могат да се възползват от възможностите и да са съпричастни към 

европейските ценности. Основните въпроси, свързани с младежкия сектор са 

формулирани като: Ангажиране. Свързване. Овластяване и са представени накратко в 

таблицата по-долу. 

Ангажиране Задължения на държавите-членки на ЕС 

Контекст: Осигуряването на начини за ангажиране на младите хора не само в ежедневието 

им, но и в демократичния живот, е от жизненоважно значение за функциониращата 

демокрация и за обществото като цяло. Младите хора са по-слабо представени в 

политическите органи и разполагат с по-малко възможности да оказват влияние и да 

участват в процесите на вземане на решения в сравнение с други възрастови групи. Поради 

това ангажирането на младите хора трябва да бъде крайъгълен камък на бъдещото 

сътрудничество в областта на политиката на ЕС за младежта. 

Ангажиране 

 Да насърчават и утвърждават приобщаващото демократично 

участие на всички млади хора в обществото и в демократичните 

процеси. 

 Активно да ангажират младите хора, младежките организации 

и други организатори на младежката работа при разработването, 

изпълнението и оценката на политиките, засягащи живота на 

младите хора на местно, регионално, национално и европейско 

равнище. 

 Да подкрепят създаването и развитието на младежки 

представителства на местно, регионално и национално равнище, като 

се отчитат правото на младите хора да участват и да се 

самоорганизират, признаването на представителните младежки 

структури и тяхното включване в работата на местните, 

регионалните, националните и европейските органи. 

 Да подкрепят и предоставят информация за диалога по 
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въпросите на младежта в ЕС, за да се включи разнообразието от 

мнения на младите хора в процесите на вземане на решения на 

всички равнища и да се насърчи развитието на граждански 

компетентности чрез стратегии за гражданско образование и 

обучение. 

 Да подкрепят и развиват възможностите, свързани с принципа 

„да се научим да участваме“, като повишават интереса към 

приобщаващите действия и като помагат на младите хора да се 

подготвят за участие. 

 Да проучват и насърчават използването на иновативни и 

алтернативни форми на демократично участие, например 

инструменти за цифрова демокрация, и да улесняват достъпа с цел 

подпомагане на участието на младежите в демократичния живот и 

ангажиране на младите хора по приобщаващ начин, като 

същевременно се има предвид, че някои млади хора нямат достъп до 

интернет и цифрови технологии или нямат умения да ги използват. 

Свързване Задължения на държавите-членки на ЕС 

Контекст: Все повече се увеличава свързаността на младите хора в Европа. Връзките, 

отношенията и обменът на опит са основно предимство за солидарността и бъдещото 

развитие на Европейския съюз. Поради това възможностите за обмен на опит, 

сътрудничество, културно и гражданско действие в европейски контекст трябва да бъдат 

достъпни за всички млади хора. 

Свързване 

 Да осигуряват достъп за всички млади хора, както и за 

младежките работници, до възможности за трансгранична 

мобилност, включително доброволческа дейност в сектора на 

гражданското общество, чрез премахване на пречките и прилагане на 

мерки за подкрепа, като се обърне специално внимание на младите 

хора с по-малко възможности. 

 Да насърчават ангажираността на младите хора по отношение 

на солидарността, като утвърждават схемите за подпомагане, и да 

търсят взаимно допълване и полезни взаимодействия между 

инструментите на ЕС за финансиране и националните, регионалните 

и местните схеми. 

 Активно да ангажират младите хора и младежките 

организации при разработването, изпълнението и оценката на 

съответните програми на ЕС за финансиране. 

 Да обменят най-добри практики и да продължат да работят по 

ефективни системи за валидиране и признаване на уменията и 

компетентностите, придобити чрез неформално и информално учене, 

включително дейности за солидарност и доброволчески дейности, 

като продължава да се изпълнява Препоръката на Съвета от 2012 г. 

относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене. 

Овластяване Задължения на държавите-членки: 

Контекст: Овластяването на младите хора означава те да бъдат насърчавани да поемат 

отговорност за собствения си живот. Днес младите хора в цяла Европа са изправени пред 

различни предизвикателства, затруднен достъп до социалните им права, социално изключване 

и дискриминация, както и заплахи, произтичащи от фалшиви новини и пропаганда. За да се 

отговори на тези предизвикателства и да се даде възможност за истинско овластяване на 

младежта, е необходима съвместна работа по политики, които се занимават със 

специфичното положение на младите хора и вследствие на това подобряват живота им в ЕС. 
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Овластяване 

 Да разработят и изпълнят европейска програма за младежка 

работа с цел постигане на качество, новаторство и признание на 

младежката работа. За разгръщането на пълния потенциал е 

необходимо да се включи експертният опит на младежките 

представителства, младежките организации, младежките работници 

и изследователи. Следва да се насърчи по-нататъшното 

взаимодействие с работата на Съвета на Европа в тази област. 

 Да подпомагат развитието на качествена младежка работа на 

местно, регионално, национално и европейско равнище, 

включително разработването на политики в тази област, обучението 

на младежки работници, създаването на правни рамки и 

разпределянето на достатъчно ресурси. 

 Да подкрепят младежките дейности на всички равнища, 

включително на най-ниското, и да признаят, че младежките 

организации осигуряват развитие на компетентностите и социално 

приобщаване чрез младежката работа и дейностите за неформално 

образование, като същевременно се зачитат националните, 

регионалните и местните дейности в тази област. 

 Да създават и да продължат да развиват, когато и където е 

възможно, леснодостъпни младежки центрове за контакт, които 

предлагат широк спектър от услуги и/или предоставят информация, 

включително финансово ориентиране, насоки и подкрепа във връзка 

с кариерата, здравеопазването и взаимоотношенията, както и 

възможности в областта на образованието, културата и заетостта. 

 

Както се вижда, за разлика от предишната Стратегия, в която акцентът е най-вече върху 

образование, безработица и социално включване (прилагани като секторна политика на 

държавите-членки, независимо от младежките общности), фокусът на тази залага 

повече на включването на самите младежи в изграждането на политиките и по-активно 

участие в прилагането им. Разработването на националните планове трябва да става с 

участието на младежки организации. 

9.2. Нови цели за младежта до 2027 г. 

Съгласно  декларираните принципи за участие и овластяване на младежите, в 

Стратегията са включени и 11 приоритетни области, формулирани хода на 6-ия цикъл 

на структурирания диалог под наслов „Младежта в Европа — какво предстои?“. През 

април 2018 г. в София се провежда Европейската младежка конференция, организирана 

в рамките на  Българското председателство на Съвета на ЕС и с участието на младежи 

от 40 страни. В резултат на конференцията са създадени 11-те европейски цели за 

младежта. Те отразяват възгледите на европейската младеж и представят идеите на 

активните участници в структурния диалог. Целите са изработени на база проучване, 
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достигнало до близо 50 000 млади хора из цяла Европа и са залегнали като Приложение 

3 на новата Стратегия. Европейските цели за младежта са визия за Европа, която дава 

възможност на младите хора да реализират пълния си потенциал. Те набелязват 

междусекторни области, които засягат живота на младите хора, и посочват 

предизвикателствата, които трябва да се преодолеят. 

Европейска цел Специфични цели 

1. СВЪРЗВАНЕ НА ЕС С 

МЛАДЕЖТА 
 

Контекст: Все повече млади 

хора нямат доверие в ЕС, 

срещат трудности при 

разбирането на неговите 

принципи, ценности и 

функциониране. 

Демократичните дефицити в 

процесите на ЕС също бяха 

определени като една от 

причините за нарастващия 

евроскептицизъм сред 

младите хора. 
 

Обща цел: Да се насърчи чувството на младежта, че 

принадлежи към европейския проект, и да се изгради мост 

между ЕС и младите хора, за да се възвърне доверието и да се 

увеличи участието. 

Цели:  
Да се гарантира ползотворно участие на младите хора и 

диалог на всички етапи от процеса на вземане на решения в 

ЕС, като се подобрят съществуващите механизми за участие 

и се създадат нови. 

Да се гарантира равен достъп до качествена, безпристрастна 

и лесна за разбиране от младите хора информация за начина, 

по който работи ЕС, как да се ангажират с него и какви 

възможности предлага. 

Да се въведе образование и да се повишат знанията за Европа 

и ЕС във формална и неформална среда. 

Да се гарантира справедливо представителство на всички 

държави членки в политическите и административните 

органи на ЕС в съответствие с принципа на равноправно 

гражданство. 

Да се увеличи бюджетът и въздействието на програмите на 

ЕС за младежта. 

Да се изгради доверието на младите хора в проекта ЕС, като 

се обърне внимание на демократичния дефицит, липсата на 

прозрачност и видимост. 

Да се институционализира оценката на благоприятната за 

млади хора среда, на въздействието и ефекта от политиките 

на ЕС. 

2. РАВЕНСТВО МЕЖДУ 

ВСИЧКИ ПОЛОВЕ  
 

Контекст: 

Дискриминацията, основана 

на пола, все още засяга много 

млади хора, особено младите 

жени. Необходимо е да се 

осигурят равни възможности 

и достъп до права за младите 

хора от всички полове, 

включително младежите, 

които са небинарни и 

ЛГБТКИ +  
 

Обща цел: Да се гарантира равнопоставеност между всички 

полове във всички области на живота на младите хора. 

Цели: 

Да се предприемат действия срещу дискриминацията и да се 

гарантират равни права за всички полове в културния, 

политическия и социално-икономическия живот. 

Да се постигне всеобща осведоменост за неравенството и 

дискриминацията, основани на пола, особено в медиите. 

Да се прекрати основаното на пола насилие чрез 

предприемането на ефективни действия срещу всичките му 

форми на проявление. 

Да се премахнат стереотипните роли на половете и да се 

приемат разнообразните полови идентичности в 

образователните системи, семейния живот, работното място и 
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други области на живота. 

Да се прекрати основаната на пола структурна 

дискриминация на пазара на труда и да се гарантират равни 

права, достъп и възможности. 

Да се гарантира равно заплащане за еднакъв труд и равно 

разпределение на отговорностите на работното място. 

Да се гарантира равен достъп до формално и неформално 

образование, както и разработване на образователни системи 

въз основа на подходи, които са съобразени с аспектите на 

пола. 

3. ПРИОБЩАВАЩИ 

ОБЩЕСТВА 

 

Контекст: Една трета от 

младите хора в Европа са 

изложени на риск от бедност и 

социално изключване. Много от 

тях нямат достъп до своите 

социални права. Много от тях 

продължават да се сблъскват с 

множество прояви на 

дискриминация, с 

предразсъдъци и престъпления 

от омраза. Новите 

миграционни явления породиха 

редица предизвикателства, 

засягащи социалната сфера и 

приобщаването. Ето защо е от 

решаващо значение да се 

работи за спазването на 

правата на всички млади хора в 

Европа, включително на тези, 

които са най-маргинализирани 

и изолирани. 

Обща цел: Да се създават условия и да се гарантира 

приобщаването на всички млади хора в обществото. 

Цели: 

Да се осигури правна защита и да се прилагат 

международните правни инструменти за борба с всички 

видове дискриминация и език на омразата, като се отчита 

фактът, че младите хора са подложени на множество прояви 

на дискриминация. 

Да се активизира разпространението на информация сред 

маргинализираните млади хора, за да се гарантира, че те са 

наясно с пространствата, възможностите и опита, които са 

достъпни за тях. 

Да се гарантира, че всички маргинализирани млади хора имат 

равен достъп до формална и неформална учебна среда, като 

се работи по всички аспекти на приобщаването. 

Да се повиши капацитетът на преподавателите, които да 

работят с маргинализирани млади хора. 

Да се осигурят повече пространства, възможности, ресурси и 

програми за насърчаване на диалога и социалното 

сближаване и за борба с дискриминацията и сегрегацията. 

Да се повиши социалната подкрепа чрез прилагане на 

правото на работна заплата, справедливи условия на труд, 

универсален достъп до качествено здравеопазване и да се 

гарантира предприемането на специфични мерки за 

маргинализираните млади хора. 

Да се гарантира, че маргинализираните млади хора участват 

във всички процеси на вземане на решения и играят ключова 

роля, особено в процесите, които се отнасят до собствените 

им права, благополучие и интереси. 

4. ИНФОРМАЦИЯ И 

КОНСТРУКТИВЕН ДИАЛОГ 

 

Контекст: Младите хора 

изпитват трудности да 

проверят точността и 

надеждността на 

информацията. Те трябва да 

бъдат по-адекватно 

подготвени, за да разбират 

медийното пространство и 

Обща цел: Да се гарантира, че младите хора имат по-добър 

достъп до надеждна информация, и да се подкрепят 

способностите им за критична оценка на информацията и за 

участие в приобщаващ и конструктивен диалог. 

Цели: 

Да се осигурят възможности на младите хора да бъдат 

критични и отговорни потребители и производители на 

информация. 

Да се гарантира, че младите хора са способни да разпознават 

и непрекъснато да сигнализират за споделяни подвеждащи 

новини и да проверяват точността на използваните 
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да участват в конструктивен 

диалог. 
 

информационни източници. 

Да се гарантира, че младите хора са способни да разпознават 

и сигнализират за език на омразата и дискриминация онлайн 

и офлайн. 

Да се гарантира, че младите хора могат да участват в 

толерантен и ненасилствен диалог, основан на взаимно 

зачитане, онлайн и офлайн. 

Да се осигури лесен достъп до разбираема за младите хора 

информация, която следва етичните кодекси и стандартите за 

качество. 

Да се гарантира, че родителите и полагащите грижи лица, 

както и всички, ангажирани с образованието и обучението на 

младите хора, разполагат с умения в областта на медиите и 

цифровата грамотност и че представляват надежден източник 

на информация за младите хора. 

5. ПСИХИЧНО ЗДРАВЕ И 

БЛАГОДЕНСТВИЕ 

 

Контекст: Значителен и все 

по-голям брой младежи в 

Европа изразяват безпокойство 

във връзка с 

разпространението на 

психични проблеми като висок 

стрес, безпокойство, депресия 

и други психични заболявания 

сред техните връстници. 

Младите хора посочват 

огромния обществен натиск, на 

който са изложени, и изтъкват 

необходимостта от по-добро 

обезпечаване на психичното 

здраве на младежите. 

 

 

Обща цел: Да се постигне по-добро психично 

благосъстояние и да се прекрати стигматизирането на 

психичните проблеми, като по този начин се насърчи 

социалното приобщаване на всички млади хора. 

Цели: 
Да се насърчи развитието на самоосъзнатост и мислене, което 

не отдава такова значение на конкуренцията, като се 

акцентира върху оценяването на индивидуалните умения и 

силни страни. 

Да се спазват правата на труд и да се изследват хората с 

психични проблеми, както по време на заболяването, така и 

след това, за да се гарантира способността им да преследват 

собствените си амбиции. 

Да се разработи приобщаващ междусекторен подход към 

обезпечаването на психично здраве за всички, особено за 

маргинализираните групи. 

Да се предоставя качествено обучение за оказване на първа 

помощ при психични проблеми на всички специалисти, 

работещи с млади хора, както и на семействата и приятелите.  

Да се предоставя лечение, което е добре финансирано, 

приобщаващо и основано на взаимно зачитане, като всички 

лечебни заведения се ангажират с обезпечаването на 

психичното здраве. 

Да се акцентира върху мерките за превенция, които 

гарантират, че младите хора разполагат със знанията и 

уменията, необходими за постигане на добро психично 

здраве. 

Да се предприемат действия за борба със стигматизирането 

на психичните проблеми чрез разработването на програми за 

повишаване на осведомеността. 

6. ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ПОДКРЕПА НА МЛАДЕЖТА 

В СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 

 

Контекст: Въпреки широката 

Обща цел: Да се създадат условия, които да позволят на 

младите хора да реализират своя потенциал в селските 

райони. 

Цели: 
Да се осигури подходяща инфраструктура в селските райони 
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ангажираност на ЕС с 

развитието на селските райони 

и като се има предвид фактът, 

че до 2015 г. почти една трета 

от населението на ЕС е живяло 

в селските райони, са налице 

съществени разлики между 

живеещите в градска и селска 

среда. В този контекст е 

важно да се гарантира 

равнопоставеност за младите 

хора в градските и селските 

райони. 

с цел справедливо предоставяне на обществени услуги, 

пренос на данни и възможности за настаняване на младите 

хора. 

Да се гарантира създаването на устойчиви и 

висококачествени работни места в селските райони, достъпни 

за младите хора. 

Да се гарантира децентрализация на различни дейности от, за 

и със младите хора, за да се подпомогне тяхното 

приобщаване и да се генерират ползи за местните общности. 

Да се гарантира, че младите хора в селските райони участват 

активно в процесите на вземане на решения. 

Да се гарантира равен достъп до висококачествено 

образование за младите хора в селските райони. 

Да се изгради положителен имидж на селските райони. 

Да се гарантира съхраняването на местните традиции. 

7. КАЧЕСТВЕНА ЗАЕТОСТ 

ЗА ВСИЧКИ 

 

Контекст: Младите хора се 

сблъскват с висока младежка 

безработица, несигурни и 

експлоататорски условия на 

труд, както и с дискриминация 

на пазара на труда и на 

работното място. Липсата на 

информация и на подходящи 

умения за бъдеща заетост 

пречат на младите хора да 

бъдат пълноценно интегрирани 

на пазара на труда. 

Следователно е необходимо да 

се предприемат мерки, за да се 

гарантира качествена заетост 

за всички. 

Обща цел: Да се гарантира достъпен трудов пазар с 

възможности, който води до качествени работни места за 

всички млади хора. 

Цели: 
Да се създадат качествени работни места, които гарантират 

справедливи условия на труд, трудови права и право на 

възнаграждение, осигуряващо жизнения минимум, за всички 

млади хора. 

Да се гарантира социална закрила и здравеопазване за всички 

млади работници. 

Да се гарантира справедливо третиране и равни възможности 

за всички млади хора, за да се прекрати дискриминацията на 

пазара на труда. 

Да се гарантират равни възможности за всички млади хора, за 

да развият необходимите умения и да придобият практически 

опит с цел смекчаване на прехода от образованието към 

пазара на труда. 

Да се гарантира признаването и валидирането на 

компетенциите, придобити чрез стажове, чиракуване, и други 

форми на учене в процеса на работа, както и чрез 

доброволческа дейност и неформално образование. 

Да се гарантира участието на младите хора и младежките 

организации като равностойни партньори в разработването, 

прилагането, мониторинга и оценката на политиките по 

заетостта на всички равнища. 

Да се гарантира равен достъп до качествена информация и 

подходящи механизми за подкрепа за подготовката на 

младите хора за променящия се пазар на труда и бъдещето 

му. 

8. КАЧЕСТВЕНО УЧЕНЕ 

 

Контекст: Образованието 

остава ключов фактор за 

активното гражданско 

участие, приобщаващо 

Обща цел: Да се интегрират и подобрят различните форми 

на учене, за да се подготвят младите хора за 

предизвикателствата на един непрекъснато променящ се 

живот през XXI век. 

Цели: 
Да се гарантира всеобщ и равен достъп до качествено 
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общество и пригодност за 

заетост. Поради тази причина 

трябва да се разшири визията 

за образованието за XXI век, 

като се постави по-силен 

акцент върху преносимите 

умения, обучението, в чийто 

център са учащите, и 

неформалното образование, за 

да се постигне действително 

равен и всеобщ достъп до 

качествено учене. 

образование и учене през целия живот. 

Да се гарантира, че всички млади хора имат достъп до 

адекватно финансирано неформално образование на всички 

степени, което е признато и валидирано. 

Да се насърчава широкият мироглед и да се подпомага 

развитието на междуличностните и междукултурните 

умения. 

Да се създадат и въведат по-индивидуализирани, 

насърчаващи участието и сътрудничеството методи на 

обучение на всеки етап от образователния процес. 

Да се гарантира, че образованието предоставя на всички 

млади хора умения за живота като управление на финансите 

и здравно образование, включително за сексуалното и 

репродуктивното здраве. 

Да се включат методи във формалната и неформалната 

образователна среда, които позволяват на учащите да развият 

личностни умения, включително критично и аналитично 

мислене, творчески подход и учене. 

Да се гарантира, че младите хора имат достъп до гражданско 

образование, което да им предостави солидни знания за 

политическата система, демокрацията и човешките права, с 

цел да се насърчи активното гражданско участие въз основа и 

на общностния опит. 

9. ПРОСТРАНСТВО И 

УЧАСТИЕ ЗА ВСИЧКИ 

 

Контекст: Младите хора са 

недостатъчно представени в 

процесите на вземане на 

решения, които ги засягат, 

въпреки че участието им е от 

решаващо значение за 

демокрацията. Те се нуждаят 

от достъп до физически 

пространства в общностите, 

които да благоприятстват 

тяхното личностно, културно и 

политическо развитие. 

Обща цел: Да се насърчава демократичното участие и 

автономността на младите хора и да се осигурят 

специализирани младежки пространства във всички сфери на 

обществото. 

Цели: 
Да се гарантира, че младите хора могат да упражняват 

подходящо влияние върху всички области на обществото и на 

всеки етап от процеса на вземане на решения — от 

набелязването на програмите до изпълнението, мониторинга 

и оценяването — чрез подходящи за младежите и достъпни 

механизми и структури, като се вземат необходимите мерки 

политиките да удовлетворят потребностите на младите хора. 

Да се гарантира равен достъп до ежедневните процеси на 

вземане на решения за всички млади хора с различен 

произход.  

Да се увеличи участието на младите хора и по този начин да 

се постигне равно представителство в избирателния процес, 

както и в избраните органи и други органи за вземане на 

решения на всички равнища на обществото. 

Да се предостави материална база и инфраструктура за т. нар. 

„младежки пространства“, които да бъдат ръководени от 

млади хора и да бъдат автономни, отворени и безопасни, 

достъпни за всички, да предлагат професионална подкрепа за 

развитие и да осигуряват възможности за младежко участие. 

Да се гарантира безопасно виртуално младежко 

пространство, достъпно за всеки млад човек, което 

предоставя достъп до информация и услуги и осигурява 
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възможности за младежко участие. 

Да се гарантира устойчиво финансиране, общо признаване и 

развитие на качествена младежка работа, с цел укрепване на 

младежките организации и тяхната роля в приобщаването, 

участието и неформалното образование. 

Да се предостави подходяща за младежите, изчерпателна 

информация, която е разработена от млади хора и с тяхно 

участие, за да се осигурят възможности за младежко участие. 

10. УСТОЙЧИВА ЗЕЛЕНА 

ЕВРОПА 

 

Контекст: Консумацията в 

наши дни се осъществява по 

начин, който вреди на околната 

среда. Обществото трябва да 

предприеме действия срещу 

изменението на климата и 

нарастващите екологични 

заплахи. Обществото обаче не 

може да реши проблем, чието 

съществуване не желае да 

признае. Следователно всички, 

включително младите хора, 

трябва да започнат да поемат 

отговорност за своите 

действия и за въздействието, 

което оказват върху живота 

на бъдещите поколения. 

Постигането на устойчивост 

не е избор, а задължение. 

Обща цел: Да се постигне общество, в което всички млади 

хора са активни в екологичен аспект, образовани и способни 

да внесат промяна в ежедневието си. 

Цели: 
Да се гарантира, че всички, включително младите хора, 

осъзнават последиците от действията си върху околната 

среда. 

Да се създадат условия за цялото общество, особено за 

младите хора, да действат като фактори на промяната за 

екологично и устойчиво развитие. 

Да се отчита екологичното въздействие на всяко политическо 

и житейско решение, като същевременно се гарантира, че 

младите хора са включени във формирането на политиката за 

устойчиво развитие на всички равнища. 

Да се активизира международното сътрудничество за 

премахване на екологично вредните производства и 

потребление. 

Да се подпомагат и укрепват възможностите за участие на 

млади хора в доброволчески дейности в областта на околната 

среда. 

Да се гарантира, че всички, особено младите хора, имат 

достъп до екологична инфраструктура за постигане на по-

устойчив начин на живот. 

Да се разшири обхватът на научните изследвания и 

иновациите по отношение на разработването на екологични 

решения и технологии. 

 

 

11. МЛАДЕЖКИ 

ОРГАНИЗАЦИИ И 

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ 

ЗА МЛАДЕЖТА 

 

Контекст: Младежките 

организации и европейските 

програми за младежта 

обединяват милиони млади хора 

и подпомагат активното им 

гражданско участие и 

развитието на техните 

житейски умения. Независимо 

от това, финансирането на 

Обща цел: Да се гарантира равен достъп на всички млади 

хора до младежки организации и европейски програми за 

младежта с оглед на изграждането на общество, основано на 

европейски ценности и идентичност. 

Цели: 
Да се гарантира видимост и да се предостави качествена 

информация относно младежките организации и 

европейските програми за младежта за всички млади хора.  

Да се гарантират достатъчно средства от програмите на ЕС за 

младежките организации за разработване на проекти и да се 

осигури достъп до структурна подкрепа за осъществяване на 

техните мисии и за подпомагане на тяхната работа. 

Да се насърчават връзките между младежките организации и 

европейските програми за младежта и образователните 
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младежките организации и 

европейските програми за 

младежта продължава да бъде 

недостатъчно и липсва 

признаване и достъпност. 

системи и да се отчита фактът, че те са фактори в развитието 

на житейските умения и активното гражданско участие. 

Да се повиши достъпността до европейските програми за 

младежта, да се гарантира подходящ за младежта 

административен процес и да се осигури подкрепа и 

качествена информация за всички участници и кандидати. 

Да се достигне до и да се подкрепят маргинализираните 

млади хора да бъдат активни участници в младежките 

организации, младежките групи и програмите на ЕС за 

младежта. 

Да се увеличат ресурсите, да се диверсифицира 

предоставянето на безвъзмездни средства и да се разширят 

възможните инициативи за младежките организации и 

младежките групи. 

Да се гарантира участието на младите хора в процеса на 

управление на европейските младежки програми. 

 

9.3. Разходни програми на ЕС в областта на младежта. Нови инициативи. 

Програмите за младежта и в следващия период до 2027 г. ще продължават да бъдат 

финансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове, както и чрез 

различни инициативи и други програми.  

За периода 2021-2027 г. Инициативата за младежка заетост е интегрирана в 

Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+) с предложен бюджет в размер на 86 

милиарда евро. Фондът ще подкрепи пълния набор от мерки за заетост, образование и 

обучение, представени в „Мост към работни места — укрепване на гаранцията за 

младежта“, както и реформи на системата за професионално образование и обучение и 

чиракуването. За тази цел на 28 май 2020 г. Комисията прие изменено законодателно 

предложение за Европейския социален фонд плюс. В него се предлага засилен 

ангажимент за онези държави членки, в които младежката безработица е особено 

висока, да отделят 15 % от разпределените си средства за мерки за младежка заетост. 

Други 5% от средствата от ЕСФ+ ще бъдат насочени към мерки, свързани с ранно 

детско развитие, достъп до образование, услуги и добри жилищни условия за децата, 

програмирани в Детската гаранция.  

Предложението на Комисията за инструмента Next Generation EU и дългосрочният 

бюджет осигуряват още значителни ресурси в подкрепа на младежката заетост като 

част от голяма бюджетна инициатива за справяне с икономическото и социалното 

въздействие на пандемията. В краткосрочен план REACT-EU ще предостави 



107 
 

финансиране на политиката на сближаване в размер на 55 милиарда евро за 2020— 

2022 г. (за държави, които имат одобрени Планове за възстановяване).  

Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), както и InvestEU, в рамките на 

своя компонент за социални инвестиции и умения (с предложен бюджет от 3,6 

милиарда евро) и новия си механизъм за стратегически инвестиции (с предложен 

бюджет от 31 милиарда), ще да осигурят важни, ориентирани към бъдещето 

инвестиции в инфраструктура за образование и обучение, като модернизират и 

адаптират професионалното образование и обучение и преминат към амбициозни по 

отношение на околната среда технологии. Специален фонд за МСП съгласно InvestEU 

може да подпомогне малките дружества по отношение на техните нужди от обучение и 

възможностите им за наемане на млади хора. 

В рамките на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони остават 

приоритетите, свързани с младите фермери. Ще продължи подпомагането на младежи и 

от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица. Чрез 

NextGenerationEU ще бъдат предоставени допълнителни средства и на други 

европейски програми или фондове, като „Хоризонт 2020“, InvestEU, развитието на 

селските райони или Фонда за справедлив преход. 

По програмата Еразъм+ за младежите са заделени приблизително 2,1 милиарда евро 

(10,3% от бюджета за периода 2021—2027 г.). Областите, които ще се финансират са: 1) 

да се повиши равнището на уменията на младите хора, да се подкрепи тяхното участие 

в демократичния живот и на пазара на труда и да се насърчат активното гражданско 

участие, междукултурния диалог, социалното приобщаване и солидарността; 2) да се 

насърчи повишаването на качеството на младежката работа; 3) да се завършат 

реформите на политиките на местно, регионално и национално равнище; 4) да се засили 

международното измерение на младежките дейности, както и ролята на организациите, 

ангажирани с младежка работа. Една от целите на програмата е да се насърчи 

усещането за принадлежност към Европейския съюз чрез новата инициатива 

DiscoverEU, която предоставя възможност на младите хора да открият многообразието 

на Европа чрез опознаване на нейното културно наследство. От тази програма могат да 

се възползват не само учениците и студентите, но също и стажантите и младите 

работници. 
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Подсилена Гаранция за младежта. Тази схема, създадена още през 2013 г., 

предоставя възможност на младите хора да получат качествено предложение за работа, 

за продължаване на образованието или за обучение в срок от четири месеца след като 

останат без работа или напуснат системата на формалното образование. Поради успеха 

й през двата Програмни периода и заради кризата с работните места, породена от 

пандемията, през 2020 г. Както вече се спомена по-горе, тя ще бъде укрепена чрез 

предложение за препоръка на Съвета относно „Мост към работни места — укрепване 

на гаранцията за младежта“. Според предложения пакет мерки, в укрепването се 

включват четири елемента: гаранцията вече обхваща хора на възраст до 29 г. (преди 

лимитът е 25 години); включва се по-широка насоченост към уязвими групи като хора 

от малцинствата и хора с увреждания; отчитат се нуждите на компании, по-специално 

МСП, като се осигуряват умения, нужни за прехода към зелена и цифрова икономика; 

на младежите се предоставят повече напътствия и съвети в търсенето на работа. 

Бюджетът на Инициативата за младежка заетост е увеличен на 145 млн. евро за 2020 

г.(инициативата е основният инструмент за схемите по Гаранцията за младежта). 

Всички страни от ЕС са поели ангажимент с цел изпълнение на подсилената Гаранция 

за младежта да увеличат средствата за младежка заетост за периода до 2027 г. Това, 

освен чрез бюджета на ЕС и Многогодишната финансова рамка (предимно ЕСФ+), 

може да се осъществи и чрез NextGenerationEU, като се използват всички области, 

включени в плана, особено тези, свързани с дигиталното бъдеще, допълнителното 

образование и чиракуването, младежкото предприемачество и равните възможности. 

Общата цел е държавите членки да инвестират средства от ЕС, заедно с национално 

съфинансране в размер на най-малко 22 милиарда евро в младежката заетост. 

Европейският корпус за солидарност е инициатива (създадена през 2016 г.), чиято 

цел е да се даде възможност на младите хора на възраст между 18 и 30 години да 

участват в дейности за солидарност в собствената си държава или в чужбина чрез 

доброволческа дейност, стаж или трудов договор. Над 160 000 млади хора от Европа 

досега вече са се възползвали от тази схема. През декември 2020 г. Съветът и 

Европейският парламент постигнат предварително споразумение относно Програмата, 

като за периода 2021-2027 г. тя ще разполага с бюджет от над един милиард евро, 

благодарение на което нови 350 000 младежи ще могат да участват в нея. Трябва да се 

отбележи обаче, че след 2021 г. в рамките на корпуса вече няма да се предлагат работни 

места, а само доброволческо участие. Работа за младежите в чужбина ще продължи да 
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се предлага чрез мрежата EURES - мрежа за европейско сътрудничество на службите 

по заетостта, която има за цел да улесни свободното движение на работници във всички 

държави на ЕС.  

В рамките на младежките политики влизат и някои програми за закрила на детето. 

Съгласно определението в Конвенцията на ООН за правата на детето, „дете“ е всяко 

човешко същество на възраст под 18 години, т.е. тук влизат младежите, които са между 

15 и 18 г. Правата на децата и предотвратяването на насилието над деца, младежи, жени 

и други изложени на риск групи ще се подпомагат в рамките на програмата „Права и 

ценности“ (2021—2027 г.). 

Други програми (или техни правоприемници), които ще продължат да работят в 

периода 2021-2027 г са „Мария Склодовска–Кюри“, предназначени за млади 

изследователи, работещи във всички дисциплини - от здравеопазване до 

фундаментални научни изследвания; Еразъм за млади предприемачи - програма за 

обмен на опит, която  предлага възможност за работа заедно с опитен предприемач в 

друга участваща държава за период от един до шест месеца. 

9.4. Нова Стратегия за младежта в България 

Съгласно разпоредбите на европейската Стратегия за младежта (Приложение 2, 

относно планирането на бъдещите национални дейности) и формулировката, че 

държавите членки на доброволен принцип могат да определят приоритетите си в 

съответствие със стратегията на ЕС, у нас през 2020 г. също е създадена нова 

Национална стратегия за младежта 2021-2030 г. Ангажиране. Овластяване. 

Развитие. 

Основната визия на стратегията е: Способни, ангажирани и овластени млади хора, 

готови да развиват своя пълен потенциал и съзнателно да допринасят за развитието 

на Република България в контекста на европейското семейство и глобалния свят.  

За постигането на тази визия стратегията се фокусира върху следните цели:  

 Цел 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

 Цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не 

работят и не се обучават (NEETs); 
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 Цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите 

хора; 

 Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; 

 Цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

 Цел 6: Насърчаване на здравословен и природо щадящ начин на живот; 

 Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите 

За всяка от главните цели има по няколко оперативни цели и са предвидени конкретни 

мерки за изпълнение, както и индикатори за мониторинг. Финансирането ще се 

осъществява приоритетно посредством националните и общински програми за 

младежта, в рамките на определените бюджети. Средства могат да бъдат осигурени и 

чрез проектно финансиране от действащи програми на Европейския съюз, Съвета на 

Европа и други източници.  

Цел 1: Насърчаване на неформалното обучение 

Оперативна цел 1.1: Повишаване на 

достъпа до неформално обучение за 

развитие на ключови компетентности 

Оперативна цел 1.2: Повишаване на 

качеството на неформално обучение 

Мерки Индикатори Мерки Индикатори 
Подкрепа за 

неформалното 

обучение чрез 

разширяване на 

мрежата от доставчици  

Повишен дял млади 

хора, включени и 

участвали в 

неформално обучение; 

Адаптиране и 

насърчаване на 

прилагането на 

стандарти за качество 

Брой стандарти за 

качество; 

Брой организации, 

които ги използват; 

Насърчаване на 

участието на младите 

хора в неформално 

обучение и 

информално учене 

Дял млади хора от 

малките населени места 

(малки градове и села), 

включени и участвали в 

неформално обучение 

Създаване на 

инструменти за 

валидиране и 

разпознаване на 

умения, придобити в 

рамките на неформално 

обучение, информално 

учене и на резултати от 

учене чрез опит. 

 

Брой разработени и 

адаптирани 

инструменти; 

 

Брой млади хора, 

валидиращи умения 

през инструментите 

Цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не работят 

и не се обучават (NEETs); 

Оперативна цел 2.1: Насърчаване на 

заетостта на младите хора 

Оперативна цел 2.2: Насърчаване на 

включването в образование и заетост на 

млади хора, които не учат, не работят и 

не се обучават (NEETs) 

Мерки Индикатори Мерки Индикатори 
Осигуряване на 

възможности за 

обучение, за 

професионална 

квалификация и 

Повишен коефициент 

на заетост (15-29 

навършени години); 

Насърчаване 

достигането и 

активирането на 

младежите от групата 

NEETs, вкл. чрез 

Понижен дял на 

младежите (15 – 29 

навършени години), 

които са незаети и не 

участващи в 
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ключови 

компетентности, 

съобразно търсенето на 

пазара на труда 

засилване на 

партньорствата с 

местни институции. 

образование и обучение 

до 15% през 2030 г. 

Насърчаване на 

възможности за 

заетост, вкл. 

качествени платени 

стажове, стажуване и 

чиракуване на младежи 

в неравностойно 

положение 

Намален коефициент на 

безработица (15 – 29 

навършени години) 

Разработване и 

прилагане на услуги за 

социално включване на 

младежи от групата 

NEETs 

Цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите хора 

Оперативна цел 3.1: 

Повишаване на нивото на 

гражданска ангажираност 

на младите хора 

Оперативна цел 3.2: 

Повишаване на нивото на 

овластяване и качествено 

участие на младите хора в 

процесите на вземане на 

решения на местно, 

национално и европейско 

ниво 

Оперативна цел 3.3: 

Осигуряване на подкрепяща 

среда за младежките 

организации и 

популяризиране на ползи от 

тяхната работа. 

Мерки Индикатори Мерки Индикатори Мерки Индикатори 
Подкрепа и 

насърчаване 

на 

доброволчеств

ото, както и 

регулиране на 

доброволчески 

дейности 

Дял млади 

хора, 

участващи в 

доброволчески 

инициативи и 

проекти;  Дял 

на млади хора, 

информирани 

относно 

ползите за 

доброволчеств

о 

Насърчаване 

на 

партньорствот

о за 

качествено 

младежко 

участие и 

овластяване в 

процесите на 

вземане на 

решения на 

местно ниво 

Дял на 

общините с 

КМС; Брой 

млади хора 

членуващи в 

КМС; Ниво на 

удовлетворено

ст на младите 

хора от 

участието им 

във вземането 

на решения 

Повишаване 

на капацитета 

и 

устойчивостта 

на младежките 

организации 

Брой 

младежки 

организации, 

обхванати в 

дейности за 

повишаване на 

капацитета и 

устойчивостта 

Ангажиране 

на 

неорганизиран

и младежи в 

различни 

форми на 

гражданско 

участие, 

доброволчеств

о и младежки 

дейности 

Дял на 

младите хора, 

членуващи в 

младежки 

организации; 

Дял на млади 

хора, част от 

неформални 

групи 

Надграждане 

на 

съществуващи

те механизми 

за качествено 

младежко 

участие в 

процесите на 

вземане на 

решения на 

национално 

ниво 

Брой млади 

хора, част от 

институционал

ни механизми 

за вземане на 

решения на 

национално 

ниво; 

Ниво на 

удовлетворено

ст на младите 

хора от 

функциониран

ето на 

националните 

механизми 

Повишаване 

на 

информиранос

т за 

възможностит

е за 

финансиране 

на младежки 

проекти и 

оптимизиране 

на 

процедурите 

за 

кандидатстван

е 

Брой 

младежки 

организации, 

кандидатстващ

и за 

финансиране 

на младежки 

програми и 

проекти; Брой 

млади хора, 

включени в 

младежки 

проекти; Брой 

млади хора и 

младежки 

организации, 

които 

посещават 

НИСМ 

Насърчаване Брой Популяризира Брой млади   
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на обмена на 

информация и 

сътрудничеств

о между 

младежките 

организации, 

клубове и 

младите хора 

организации, 

които работят 

с млади хора; 

Брой 

младежки 

организации 

не и развитие 

на формите за 

участие в 

процесите за 

вземане на 

решения на 

Европейско 

ниво 

хора, 

запознати с 

Европейските 

цели за 

младежта;Бро

й млади хора, 

участвали в 

дейности, част 

от Диалога на 

ЕС  за 

младежта;Бро

й младежки 

организации, 

участвали в 

дейности, част 

от Диалога на 

ЕС по 

въпросите за 

младежта 

Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб 

Оперативна цел 4.1: Създаване на 

механизъм за разпознаване и развитие на 

младежка работа и разпространението й 

Оперативна цел 4.2: Насърчаване на 

иновативни подходи в младежката работа 

Мерки Индикатори Мерки Индикатори 
Създаване на 

междусекторен 

координационен 

механизъм за развитие 

и разширяване на 

обхвата на младежката 

работа 

Брой заседания на 

координационния 

механизъм 

Подкрепа за 

развитието на мобилна 

младежка работа 

Брой младежки 

организации, 

използващи дигитални и 

други иновативни форми 

на младежка работа 

Подкрепа за 

разпознаването, 

развитието и 

утвърждаването на 

младежката работа 

като фактор за 

личностно, социално и 

професионално 

развитие на младите 

хора 

Брой млади хора, 

обучаващи се в 

специалности 

„Младежки работник“ 

и „Неформално 

образование“; 

Брой младежи 

работници, трайно 

ангажирани с 

младежка работа 

Насърчаване 

използването на 

дигитални 

инструменти в 

младежката работа 

Цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност 

Оперативна цел 5.1: 

Насърчаване на социалното 

включване на младите хора 

от уязвими групи 

Оперативна цел 5.2: 

Насърчаване на 

толерантност и ненасилие, 

превенция на агресия сред 

младите хора, включително 

и в онлайн пространствата 

Оперативна цел 5.3: 

Засилване на чувство за 

принадлежността към ЕС 

и споделяне на 

европейските ценности 

Мерки Индикатори Мерки Индикатори Мерки Индикатори 
Подкрепа за 

проекти и 

инициативи, 

насочени към 

Намален дял 

на младежи, 

попадащи в 

риск от 

Подкрепа на 

информационн

и кампании и 

обучения, 

Дял на 

младежите, 

демонстриращ

и толерантно 

Популяризира

не на 

европейските 

ценности 

Повишен дял 

на младежите с 

чувство за 

принадлежнос



113 
 

младежи от 

уязвими групи 

в риск от 

социално 

изключване 

социално 

изключване 

свързани с 

изграждането 

на толерантно 

поведение и 

противодейств

ие на 

агресивното 

поведение и 

езика на 

омразата 

Подкрепа на 

информационн

и кампании и 

обучения, 

свързани с 

демокрация, 

права на 

човека и 

върховенство 

на закона 

поведение; 

Брой младежи, 

обхванати в 

дейности, 

насърчаващи 

толерантностт

а, срещу езика 

на омразата; 

Брой 

дейности, 

насърчаващи 

толерантностт

а;  

Брой млади 

хора, 

отстояващи 

демокрацията, 

върховенствот

о на закона и 

правата на 

човека 

т към ЕС 

Повишаване 

на 

информиранос

тта на младите 

хора във 

връзка с 

проблемите на 

младежите от 

уязвими групи 

Повишен дял 

на 

младежките, 

обхванати в 

информационн

и дейности 

Насърчаване 

на 

партньорстват

а между 

институции и 

НПО, които 

работят за 

превенция и 

преодоляване 

на 

дискриминаци

ята и 

насилието сред 

младите хора 

Брой млади 

хора, обект на 

насилие от 

връстници; 

 

Брой млади 

хора, жертви 

на 

кибернасилие 

и онлайн 

тормоз 

Подкрепа за 

инициативи, 

свързани със 

запознаване с 

дейността и 

принципите на 

ЕС и 

европейските 

институции 

Дял млади 

хора, 

обхванати от 

инициативи; 

 

Брой 

реализирани 

инициативи 

Цел 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот 

Оперативна цел 6.1: Създаване на условия 

и насърчаване на младите хора към 

здравословен начин на живот, 

здравословно хранене, физическа 

активност и спорт 

Оперативна цел 6.2: Превенция на 

проблеми, свързани с психичното здраве на 

младите хора 

Мерки Индикатори Мерки Индикатори 
Създаване на условия и 

насърчаване на 

физическата активност 

и спорта 

Повишен дял на 

младежите, 

практикуващи 

физическа активност 

повече от 30 минути 

дневно; Намаляване 

дела на младите хора, 

които не практикуват 

физическа активност 

Повишаване 

информираността на 

младите хора за 

получаване на 

психологична подкрепа 

Брой млади хора, 

участвали в дейности, 

насочени към 

информираност по 

темата за психично 

здраве; 

Повишаване на 

осведомеността по 

темите за здравословен 

Дял на младите хора, 

употребяващи 

тютюневи изделия и 

Осигуряване на достъп 

до услугата 

психологична подкрепа 

Дял на младежите, 

получили психологична 

подкрепа 
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начин на живот и 

здравословно хранене 

алкохол; Дял на 

младежите, обхванати 

от дейности за 

превенция 

за младите хора 

Оперативна цел 6.3: Превенция на 

проблеми, свързани със сексуалното и 

репродуктивно здраве на младите хора 

Оперативна цел 6.4: Постигане на 

осъзната промяна в мисленето и 

поведението на младите хора по 

отношение на опазване на околната среда 
Мерки Индикатори Мерки Индикатори 

Повишаване на 

информираността по 

темата за сексуалното и 

репродуктивно здраве 

на младите хора; 

Дял на младите хора, 

които прилагат 

предпазни мерки за 

сексуалното си здраве 

Разширяване на 

познанията на младите 

хора в областта на 

опазването на околната 

среда, включително 

индивидуалния им 

принос 

Дял млади хора с 

повишено ниво на 

познания в областта на 

опазването на околната 

среда 

Насърчаване 

използването и 

прилагането на 

методологии за здравно 

образование; 

Повишаване на достъпа 

и прилагането на 

съвременни методи за 

семейно планиране 

сред младите хора 

Дял на млади хора, 

обхванати от дейности 

по семейно планиране; 

Подкрепа за младежки 

проекти и инициативи, 

целящи формиране на 

знания, умения, 

нагласи и 

ангажираност с 

екологичните проблеми 

и тяхното решаване; 

 

Дял на младежите, 

взели участие в 

инициативи, насочени 

към опазването на 

околната среда 

Брой младежки 

инициативи в областта 

на опазването на 

околната среда; 

Подкрепа за 

повишаване на 

родителските умения 

на младите родители. 

Дял на млади хора, 

обхванати от дейности 

за развитие на умения 

за родители 

Стимулиране и 

подкрепа на младежки 

доброволчески 

инициативи в областта 

на опазването на 

околната среда и 

формиране на 

устойчива екологична 

култура и поведение 

Дял на младежите, 

взели участие в 

доброволчески 

инициативи в областта 

на опазването на 

околната среда 

Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите 

Оперативна цел 7.1: Повишаване на 

достъпа до култура и нивото на културно 

участие на младите хора 

 

Оперативна цел 7.2: Насърчаване на лични 

творчески умения 

Мерки Индикатори Мерки Индикатори 
Насърчаване на 

мобилността на 

младежките творчески 

трупи и подкрепа за 

мобилни форми на 

изкуство и култура 

Дял на млади хора, 

участващи в 

организирани 

творчески дейности; 

 

Подкрепа на дейности и 

инициативи за 

повишаване на личните 

творчески умения на 

младите хора Дял на млади хора, 

практикуващи 

творческо хоби в 

свободното време 
Подкрепа за 

разработването и 

изпълнението на 

услуги за свободното 

време на младите хора, 

насърчаващи културно 

Дял на млади хора, 

потребители на 

културни продукти и 

посещаващи културни 

мероприятия 

Популяризиране и 

подкрепа на дейностите 

на младежки 

пространства, центрове, 

зони, творчески 

колективи и 
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участие организации, работещи 

за младежко включване 

в културния живот. 

 

За съжаление, за конкретния размер на финансирането по мерки и програми у нас, все 

още има неясноти и бюджетите не са определени, тъй като българският План за 

възстановяване не е одобрен от ЕС.  До края на 2022 г. ще се работи със средствата от 

предишния Програмен период 2014-2020 г., както и с допълнителни средства по някои 

мерки на Оперативните програми, осигурени по линия на фонда REACT-EU за 

възстановяване на икономиката от пандемията от COVID-19.  


