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ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЛАДЕЖКИТЕ ДЕЙНОСТИ В ОБЩИНА
БОЛЯРОВО ЗА 2017 г.
Община Болярово е разположена в югоизточната част на Ямболска област, като
южната и граница съвпада с националната граница на Република България с Република
Турция. Община Болярово е определена за район за целенасочена подкрепа, съгласно
показателите на чл.6 на Закона за регионално развитие. Общината попада в обхвата на
селските райони, най- развит сектор на местната икономика е селското стопанство.
Развиват се още търговия, преработка на селскостопански суровини и месна
промишленост. Потенциал за развитие на различни видове туризъм се съдържа в
природните и културно - исторически ресурси на територията на община Болярово.
Според последните статистически данни за протичащите демографски процеси в
България, населението към 31.12.2016 година в община Болярово е 3 709 от тях 1 132
души са в общинския център Болярово - 561 мъже и 571 жени. Броят на населението в
общината е намаляло с 55 души в сравнение с данните към 31.12.2015 г. - 3 764 д. и с 136
спрямо 31.12.2014 г. - 3 845 д
1. Образователна характеристика и младежка заетост.
Съгласно действащото законодателство в Република България на 15 години
младият човек става трудоспособен, като започването на работа на по- ранна възраст и при
условията на специална закрила. Насочването на политиките за развитие би подпомогнало
кариерната ориентация и би облекчило включването на трудоспособните млади хора в
системата на трудовата заетост. В повечето случаи младите хора нямат практически и
трудов опит по придобитата специалност след завършване на своето образование и трудно
се включват на пазара на труда. Младите хора без опит са в неблагоприятно положение в
условията на повишаване на предлагането на труд в контекста на световната финансова
криза. Младежите с ниско образование и квалификация са сред първите, засегнати от
влошените икономически условия. Необходимо е да се положат усилия относно плавното
преминаване на младите хора от учебната скамейка към пазара на труда чрез разширяване
на стажовете и практиките в реалния сектор. Често младите хора изпитват липса на
необходимата информация за устройване на работа. Не е наложена все още практиката на
работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите работници и
служители. Голяма част от младите хора са демотивирани от предлаганото заплащане,
както и от условията на работа. Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на
заетостта в сивата част на икономиката. Недостатъчните професионални умения и
практики в реална среда и невъзможността за професионален избор на учащите от найранната възраст принуждават част от завършилите училище да започнат “първата
възможна работа”, най-често в сферата на услугите, търговията и обслужването, без
изисквания към условията на труд. Задълбочаването на икономическата криза в страната
през последните години има и своето отражение върху пазара на труда в община
Болярово. Младите хора се превръщат в потенциален ресурс на заетостта в сивата част на
икономиката.
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Средната безработица към 31.12.2017 година регистрирана в Бюрото по труда е
15%. По данни от Бюрото по труда официално регистрирани безработни сред лицата на
възраст до 29 години в община Болярово към 31.12.2017 г. са 23, от които в интервала 2024 години – 11; в интервала 25-29 години – 12. За съпоставка към януари 2017 общият
брой безработни сред лицата на тази възраст са били 39 души.
Близо половината от младежите в общината се определят като икономически
активни - 49 %. Това означава, че всеки втори млад човек в община Болярово влага или
предлага своя труд за производството на стоки и услуги.
Безработицата в района е динамична. През летния период има увеличено търсене и
наемане на работа на лица за извършване на определени дейности в областта на селското
стопанство, строителството, търговията, туризма и др. Това е в резултат на изразеното
действие на сезонните фактори върху търсенето на работна сила на пазара на труда.
Безработните до 29 г. към 31 декември 2017 г. в община Болярово са 23 с 16 помалко спрямо януари същата година. Към 30 юни 2015 година техният брой е бил – 48, а
през 2014 г.- 64. Голяма част от младежите, регистрирани в ДБТ са без или с ниско
образование, което е предпоставка за трудната им реализация на пазара на труда. В БТ е
регистриран един безработен висшист до 29 години.
Значителна част от младите хора трудно намират работа поради липса на
професионална подготовка. Младите са в неблагоприятна ситуация и заради
невъзможността да натрупат трудов стаж.
През 2016 г. комисията по заетост към Областния съвет за развитие одобри
Регионална програма за заетост и обучение на област Ямбол, съгласно която се
разпределиха 78 работни места в петте общини в областта. Съответно за община Болярово
- 9 места. Една от целевите групи, към които е насочена, е безработни младежи до 29 г., с
подгрупа младежи до 25 г., които нито се обучават, нито са заети; По регионалните
програми се осигурява субсидирана заетост до 6 месеца. Крайният срок за изпълнение на
регионалните програми бе 31 март 2017 г. Дейностите включваха комунално- битово
обслужване в малките населени места; благоустройство на населеното място и
производствени зони, опазване на околната среда – паркове, улици и други.
Спецификите на образователната система в съответната територия, играят ключова
роля в процеса на създаване на благоприятни условия за успешна професионална
реализация и повишаване конкурентоспособността на човешките ресурси. Един от
основните национални приоритети се явява предоставянето на висококачествено
образование и осигуряване на равнопоставен достъп до обектите на образователната
инфраструктура за представителите на всички обществени групи, без значение от тяхната
етническа принадлежност, социално положение и др.
Общоприетите национални приоритети в сектора, следва да намерят отражение на
общинско ниво, посредством реализацията на целенасочени мерки, подкрепящи
изпълнението на дейности, които общината е в правото си да дефинира и да изпълни.
Ключов момент тук се явява, предприемането на мерки, създаващи условия за
равнопоставен достъп до обектите на училищното образование, за деца и младежи от
уязвими групи от обществото. На територията на община Болярово не функционират
висши учебни заведения. Най-близко разположените учебни заведения от такъв тип, се
намират в областния център - гр. Ямбол, където функционира филиал на Тракийския
университет - Стара Загора, Факултет „Техника и технологии” и Бизнес колеж- гр. Ямбол
със специалности: Предприемачество и мениджмънт; Организация и управление в
хотелиерството, ресторантьорството и аниматорската дейност.
Обектите на образователната инфраструктура за училищно образование
функционират на територията на общинския център - гр. Болярово- едно средишно
училище и в с. Стефан Караджово- едно основно.
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Предвид демографският потенциал на територията и във връзка с особеностите на
възрастовата структура на населението, изградените обекти на образователната система се
определят като достатъчни за нуждите на местното население.
По отношение достъпа на учащите, проблем се явяват ограничените финансови
възможности на част от родителите, които въпреки осигурения транспорт с училищен
автобус до и от училище, изпитват сериозни затруднения при осигуряването на
образование за децата си.
Общината реализира конкретни мерки в сферата на образованието, насочени към
подпомагане на социално слаби семейства, които изпитват финансови затруднения при
задоволяване на основни потребности, свързани с образователния процес. С цел
стимулиране равнопоставения достъп на учениците до обектите на образователната
инфраструктура, общината подпомага социално слабите семейства, със закупуването на
учебници, помагала, дрехи и обувки за учащите.
През учебната 2017/ 2018 година в двете училища се обучават общо 280 деца. През
изминалата учебна 2016/2017 в списъка на защитените училища попадаше СУ ”Д-р Петър
Берон” в град Болярово. От месец декември 2017 година има настъпили промени с приети
решения на МС. Решение № 766 на Министерския съвет от 12 декември 2017 г. Списък на
средищните детски градини и училища в Република България за учебната 2017/2018
година и Решение № 775 на Министерския съвет от 14 декември 2017 г. Списък със
защитените детски градини и защитените училища в Република България за учебната
2017/2018 година. След приемането на решенията в община Болярово:
СУ „Д-р Петър Берон”, гр. Болярово- защитено и средищно
ОУ „Стефан Караджа”, с. Стефан Караджово – защитено и средищно
ДГ „Здравец”, гр. Болярово – защитена и средищна
ДГ „Здравец” и филиали, с. Стефан Караджово- защитена и средищна
ДГ „Здравец” и филиали, с. Воден- защитена
ДГ „Здравец” и филиали, с. Шарково- средищна
През периода 2010г. - до 30 юни 2017 г. няма деца в училищна възраст, необхванати
в образователната система.
Децата, подлежащи на задължително училищно обучение в населени места без
училища, ежедневно се извозват до съседни селища с училища.
Отпадащи са деца в риск, предимно от социално слаби семейства, без родителски
надзор, с малцинствен произход, със специфични жизнени и образователни потребности,
както и деца - жертви на насилие, експлоатация, нехуманно или унизително отношение.
С решение №373 от 5 юли 2017 година на Министерски съвет бе приет Механизъм
за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В община
Болярово има определении два района на обхват и сформирани екипи за съвместна работа
на институциите по Механизма.
През 2017 година община Болярово работи по два проекта по ОП Наука и
образование за интелигентен растеж на МОН, като в единия проект общината е
бениефициент, а в другия партньор.
1. „Децата на Болярово- успешна интеграция в образователната система и
подобряване на учебната среда в общината”, обща стойност на проекта: 134 607,36 лв.,
период на изпълнение 29 месеца – до 31.12.2018 г. Дейностите на проекта са насочени към
създаване на условия за подпомагане на децата от етническите малцинства и
маргинализираните обществени групи да получат успешна професионална, социална и
личностна реализация. Предвидена е работа с детски учители и преподаватели с цел
повишаване на квалификацията на педагозите от общината за работа в мултикултурна
среда, като в същото време се преодоляват негативните обществени нагласи, основани на
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етнически произход. Проекта предвижда дейности по осигуряване на пълноценен достъп
на децата от бедни ромски и български семейства в предучилищна подготовка и
възпитание, чрез работа с психолог и логопед. Проекта включва закупуване на
оборудване, обзавеждане, дидактически материали, спортни пособия, учебни помагала.
Предвижда се създаване на клубове по интереси – фолклор и традиции- пея и танцувам;
детски театър; приятели на природата; безопасност на движението; спорт и развлечения за
малките деца; аз рисувам и конструирам. Ще бъдат закупени и униформи за децата.
2. „Наука и образование за интелигентен растеж” Проектът е с продължителност 24
месеца и се изпълнява от Сдружение „Общинско училищно настоятелство на училищата и
ЦДГ в община Болярово, област Ямболска” в партньорство с община Болярово, СУ „Д-р
Петър Берон” – гр. Болярово и ОУ „Стефан Караджа” – с. Стефан Караджово. Главната
цел на проекта е да се създадат условия за пълноценното изграждане като граждани на
учениците от ромски произход в община Болярово чрез създаването на работещ модел за
равен достъп до образование и обучение. Дейностите по проекта включват: осигуряване на
допълнително обучение и занимания за учениците; активна работа с родителите;
осигуряване на достъп до психологическа подкрепа и консултации; прилагане на
съвременни подходи за учене и подобряване на образователната среда чрез закупуване на
учебни и спортни пособия и материали; дейности и мероприятия за преодо
ляване на
негативни обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност.
Очакваните резултати са с изпълнението на дейностите по проекта да се подобри учебния
процес и да се разнообрази училищния живот. Училището да бъде желано място за
учениците, което да допринесе за успешното им завършване и намаляване броя на
отпадналите от образователната система. Да се подобри връзката между училище –
ученици – родители и да се засили интереса на родителите към образованието и активното
им включване в училищния живот. Целевите групи на проекта са 278 ученика, от които
215 ученика са от ромски произход и 63 ученика, които не са представители на етнически
малцинствени групи. Одобрен бюджет- 350 644.00 Финал на проекта: 27 юли 2018 година.
Официалната безработица е два пъти по-ниска, сравнена с данните от
преброяването на населението. Това означава, че всеки втори безработен не разчита, че
държавата ще му помогне да започне работа. Дори прилаганите към момента схеми за
осигуряване на временна заетост не мотивират младите хора да се регистрират в Бюрата
по труда. Младежката безработица и по официални данни и по резултатите от
преброяването е значително по- висока от средната за общината. Това доказва значимостта
на проблема младежка безработица. Този проблем има за следствие и голямата бедност, в
която живеят младите хора, лишени от доходи, с неизградени трудови навици и най-често
със семейства, които са създали; и за които не могат да се грижат. Или липсата на работа
принуждава младежите да отлагат във времето създаването на семейства и отглеждането
на деца.
Основна цел на община Болярово е намаляване процента на безработица сред
младите хора, както и да се намали зависимоста от социално подпомагане. Общината е
предприела мерки по прибиране и задържане на учениците и децата от ромски произход в
учебните и детски заведения.
Задълбочаването на икономическата криза в страната през последните години има и
своето отражение върху пазара на труда в община Болярово. Все повече млади хора се
преселват в по-големите населени места с цел намиране на работа.
2. Младежко доброволчество
Младите хора декларират желание да се включат в обществения живот за решаване
на собствените си проблеми, като вземат участие в младежки организации. В общината
работят младежки неправителствени организации, които реализират младежки
инициативи и дейности на местно ниво.
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Макар готовността на младите хора да участват в доброволчески акции да нараства,
все още са ограничени възможностите за доброволчески дейности. Ценността на
доброволчеството все още не се познава широко от младите хора. Неразвити са
механизмите за публичното подпомагане на младежкото доброволчество като важна
проява на солидарност и гражданска активност и форма за неформално учене. Правата на
младите доброволци, особено на непълнолентите, се нуждаят от законова закрила.
Една от утвърдените в общината младежки доброволчески организации е
Българския младежки червен кръст (БМЧК), чийто членове са ученици от двете училища
от община Болярово. Екипите са преминали курс по първа долекарска помощ и ежегодно
взимат участие в състезания на областно ниво. 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. И тази година
младежите червенокръстци от БМЧК отбелязаха 8 май- Световен ден на Червения кръст и
Червения полумесец; 1 декември- световен ден на борбата срещу СПИН. Младите
червенокръстци развиват активна дейност, за което свидетелстват множество награди през
годините.
Младежи участват и в младежката платформа „Мегафон” и Национална мрежа за
децата. Младежите не пропуснаха и ежегодната годишна среща на НМД.
3. Подобряване на материално-техническата база в община Болярово.
Органзиране на спортни дейности и мероприятия.
Физическото възпитание, спортът и социалният туризъм са основа за укрепване на
здравето и физическата годност на нацията и се поощряват и подпомагат от общините и
държавата. Спортните обекти и съоръжения, собственост на държавата и общините, се
ползват за нуждите на физическото възпитание и спорта и свързаните с тях обслужващи и
спомагателни дейности.
Спортната база в община Болярово се състои от стадион в град Болярово и игрища
в селата Голямо Крушево и Мамарчево, тенис-корт в град Болярово, оборудвана фитнесзала, спортните площадки и физкултурни салони на СУ ”Д-р Петър Берон”, ОУ ”Стефан
Караджа”, ДГ „Здравец” и филиали.
С цел правилното използване на съоръженията има специалист „Младежки
дейности”. Ежегодно се извършва поддръжка на залата и съоръженията. Извършено е
освежаване на помещението и частичен ремонт на покрива на залата, подменена е и
подовата настилка, има фитнес уреди, за спортуващите.
В добро състояние се поддържа и стадиона в град Болярово, който е осъществен с
основен ремонт със средства, финансирани от програма Трансгранично развитие
България- Турция. Размерът на инвестицията 645 867 лева. Стадионът отговаря на
съвременните изисквания и потребностите на жителите на община Болярово.
Достъпът до всички спортни обекти на територията на община Болярово е свободен за
желаещите да спортуват.
Инвестират се средства и в създаване и подържане на зони за отдих. Поддържат се
обособените места за отдих. Местността „Крастав кладенец“ край село Стефан Караджово.
Поддържа се и зоната за отдих в местността „Белянката“ край село Иглика. Поддържа се
и туристическия център в село Воден.
Футболен клуб ''Ботев'' Болярово има картотекирани 25 състезатели. Отборът се
състезава в ''А'' областна футболна група и за изминалия сезон 2017/2018 е заел 4 място, а
през 2016/2017 и 2015/2016 – 7 място.
За младежки и спортни дейности през 2017 година от общинския бюджет са
изразходени 30 077 лв.
Със средства по бюджетна дейност ''Спорт за всички'' и от бюджета на Местната
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни се
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провеждат спортни състезания в различни възрастови групи във връзка с деня на спорта –
17 май и празника на град Болярово – 26 октомври. МКБППМН е провела игри,
състезания на теми: „Спортът срещу агресията”, „Не на агресията”, „Бързи, смели,
сръчни”. Състезанията, които се провеждат са по футбол и тенис на маса. С учениците от
начален курс и ДГ ''Здравец'' се провеждат спортни и забавни игри. С цел популяризиране
на спорта, отново бе организирано посещение на учениците от горните класове във
фитнес- залата, като им беше демонстрирано как да се използват отделните уреди. Денят
на българския спорт и професионален празник на работещите в сферата на спорта – 17
май, се отбелязва с различни турнири: по дартс, по билярд и по джаги. Това стана в залата
към бар “Странджа”, където има съответните уреди. Бяха проведени и турнир по бридж и
отново се проведоха и турнирите по тенис на маса и футбол.
Организират се походи до различни местности за служители от общинската
администрация, кметове и кметски наместници.
Футболен отбор от служители на община Болярово редовно участва в изданията на
турнира „Купата на петте кмета”.
С Решение № 41 от 22.05.2009г. на Ямболския окръжен съд е регистриран „Волейболен
клуб Болярово”.
С Решение №17/06.03.2009г. на Ямболски окръжен съд е регистриран „Обединен
спортен клуб Болярово”.
Много привлекателни за младите са танцовите клубове, където младежите отиват
от една страна, за да спортуват, а от друга - да се забавляват и да открият среда за
социално общуване. В общината функционира детски танцов състав ”Боляровче”.
Неговите възпитаници участват в различни фолклорни събори, както на територията на
страната, така и в съседни държави.
4. Дейности за превенция на младежката престъпност
От 14-та година възниква възможността за реализиране на наказателна отговорност
по отношение на младия човек за извършени от него престъпления. Зачестяват случаите на
противообществени и противоправни прояви сред млади хора от по-ниските възрастови
групи. Около две трети от осъжданите всяка година младежи не ходят на училище и/или
нямат работа.
Успоредно с органите на полицията, в община Болярово работи и Местна комисия
за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, чийто основен
приоритет е установяването на причините за извършването на противообществени прояви
от малолетни и непълнолетни, както и прилагане на различни методи за ограничаването
им. Кризата в основните социални ценности, както и всички негативни икономически
фактори, обхванали обществото ни резонират върху детската душевност и оказват
отрицателно въздействие върху нея.
Факторите, които поставят децата в риск, най- общо могат да се обособят в три
групи: наследственост, семейна и социална среда. „Децата в риск” са предимно от
социално слаби семейства, без родителски надзор, с малцинствен произход, със
специфични жизнени и образователни потребности, както и деца - жертви на насилие,
експлоатация, нехуманно или унизително отношение.
По данни на МВР през периода 2010 - до 30 юни 2016 г , малолетните и
непълнолетните, извършили противообществени прояви, регистрирани в ДПС са
съответно за 2010г. -10 деца, 2011г. – 4, 2012г. – 2 дете, 2013г. – 5, 2014г. – 13, 2015 г – 5,
2016- 3 деца и за 2017 - 11.
По данни на Местната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни ( МКПБППМН) през 2016 г. са образувани и разгледани 2
възпитателни дела на 1 малолетно лице. През изминалата 2017 са образувани 8
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възпитателни дела. На малолетни 2, от които 1 момче и 1 момиче. На непълнолетни 4, от
които 4 момчета.
На територията на община Болярово има две училища с 280 ученика. По-голямата
част от децата в училищата са от ромски произход, което предполага висок риск от
отпадане на голяма част от тях. Ежедневно МКБППМН провежда срещи с деца, учители и
родители, с цел превенция на отпадането на застрашените деца. През годината се
провеждат беседи и лекции по различни теми за ограничаване на девиантното поведение
сред подрастващите.
Местната комисия активно се стреми да отговаря на нуждата от противодействие на
този вече станал национален проблем – агресията сред децата, в училище и извън него. За
тази цел организира множество спортни мероприятия, съвместно с община Болярово,
включващи турнири по футбол, бягане и други.
5. Достъп до информация и услуги.
Здравен медиатор
От 2015 до 2017 година община Болярово разполага с един здравен медиатор.
Здравният медиатор е мост между уязвимите малцинствени общности и здравните и
социалните служби. Той се ползва с уважението и доверието и на хората от общността, и
на институциите и притежава необходимите знания, умения и компетентност за да върши
своята високоотговорна работа.
Основните цели на медиаторската програмата са:
- преодоляване на културните бариери в общуването между ромските общности и
медицинския персонал по места;
- преодоляване на съществуващи дискриминационни нагласи в здравното
обслужване на ромите по места;
- оптимизиране на провеждането на профилактични програми сред ромското
население;
- здравно образование на ромите и активна социална работа в общността;
- активна социална работа с уязвими групи.
Достъп до компютри и интернет
Въпреки масовото навлизане на информационните технологии в бита и в работата,
достъпът до информация на младите хора все още e ограничен. Публичните услуги в
подкрепа на младите хора все още не са с необходимото качество и не достигат до всички
нуждаещи се, особено до младите роми и младежите в малките населени места. Въпреки
устойчивото развитие на мрежата от (МИКЦ) Младежките информационноконсултантски центрове по национална програма за младежта (2016-2020), необходимо е
подобряване капацитета им и повишаване качеството на услугите, предлагани в тях.
В резултат на инициативата „Глобални библиотеки” в град Болярово и в селата
Стефан Караджово и Мамарчево са оборудвани компютърни зали със свободен режим на
ползване и достъп до интернет. Тези зали се ползват предимно от младите хора. Все още
има населени места в община Болярово, в които поради ограничения на релефа няма
интернет - покритие.
Младите хора в тези села са практически изолирани, въпреки това училищата в
общината са оборудвани с компютърни кабинети и младежите се обучават успешно по
информационни технологии.
През 2015 г. училището в с. Стефан Караджово кандидатства по НП „ИКТ в
училище” и спечели проект на стойност 8 280, от които 4 000 лв. собствено финансиране и
4 280 от НП „ИКТ в училище”. В края на януари 2016 г. доставиха и инсталираха новите
терминални работни станции- 8 на брой, и един сървър. През 2017 година новото
оборудване позволи на учителите да използват модерни методи на обучение и ефективно
да ръководят учебния процес. Това би трябвало да допринесе за повишаване на качеството
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на обучение с учениците по информационни технологии. За подрастващите това е чудесна
възможност за по- широк поглед към новостите по света.
Социално включване
Социалното включване е процес, който осигурява на изпадналите в риск от бедност
и социално изключване да получат възможностите и ресурсите, необходими за пълното
им участие в икономическия, социалния и културния живот и да се радват на стандарт на
живот и благосъстояние, считани за нормални в обществото, в което те живеят. Този
процес им гарантира по- голямо участие в процеса на вземане на решенията, които влияят
върху техния живот и по-голям достъп до фундаменталните човешки права.
Констатацията на националната стратегия за младежта е, че все още е ограничен
достъпът на младите хора в риск до целенасочени и качествени социални услуги в
общността, особено в малките населени места.
В община Болярово има приета с Решение №285 от протокол № 24/ 30.05.2017 г. на
ОбС- Болярово Общинска стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците от община Болярово за 2017-2018 г.
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