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За проекта 

ПРОЕКТ „С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ” на 

Сдружение „Eкосвят Родопи“ – Смолян се изпълнява с финансовата подкрепа на 

Програма „Еразъм +“. Ключова дейност 3 – Подкрепа за реформиране на 

политиките. 

Увод 

По проект „„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО – МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ В РОДОПИТЕ”, 

финансиран в рамките на Програма „Еразъм +“ на 12 август 2016 година  - 

Международния ден на младежите в гр. Смолян среща - диалог между младежи с 

увреждания от Смолян и формиращи младежки политики.  

Представени са проект „С поглед в бъдещето – Младежки диалози в 

Родопите“, Програма "Еразъм+" и Сдружение „Екосвят Родопи“ – Смолян. 

Проведена е фасилитирана дискусия между младежи с увреждания, техни 

придружители и отговорни за младежка политика от Община Смолян, Област 

Смолян, Социални грижи. Разисквани са проблеми на младежите с увреждания. 

Представени са младежите от Смолян - участници в параолимпийски игри. 

Отбелязан е 12 август - Световен ден на младежката активност 

Настоящият анализ представя техническото изпълнение и постигнатите 

резултати от проведената среща-диялог. 

 

Местоположение и демографски тенденции  

Местоположение на община Смолян 

Община Смолян е разположена в най-южните части на страната. Тя се 

включва в състава на Южен централен район за планиране. На север граничи с 

общините Чепеларе и Лъки, на изток с Рудозем, Мадан и Баните, на запад с 

община Девин, а на юг е ограничена от държавната граница с Република Гърция. 

Географското разположение на община Смолян обуславя планинския й релеф. Тя 

се намира в централната част на Родопите. 



 

Фиг. 1 Карта на област Смолян 

Площта на общината1 е 854 км², което прави и най-голямата община в 

едноименната област (26,75% от територията на областта). Тя съставлява 3,82% 

от територията на Южен централен район и 0,77% от България. Община Смолян 

заема важно средищно място в пределите на областта. Като цяло тя има 

периферно географско положение, което в съчетание с планинския релеф на 

територията се отразява върху транспортните и икономическите връзки със 

съседните общини и страната като цяло. Съществено предимство за развитие на 

трансграничното сътрудничество е границата на юг с Гърция, но тази 

възможност все още не е усвоена поради забавянето на отварянето на най-

близкия ГКПП „Рудозем-Ксанти“. През територията на общината не преминават 

трасета на общоевропейски коридори, а поради специфичните природни 

дадености не е налична и ж.п. мрежа. Общината се намира се на отстояние 250 км. 

югоизточно от гр. София и на 100 км. от гр. Пловдив. Основните пътни артерии са: 

шосе II-86, път III-197 и път III-865. Дължината на общинската пътна мрежа е 473 

км. 



Демографски тенденции на община Смолян 

 Брой и динамика на населението 

 Процесът на намаление на населението на община Смолян започва 

преди 1989 г. Общината е подложена от една страна на влиянието на редица 

фактори, като например демографски, социално-икономически и културно-

исторически, отнасящи се до нейната територия, така  и на действието на 

влияния и фактори, характерни за цялата страна. Основна роля за 

тенденциите в настоящата демографска ситуация играят фактори като 

раждаемост и смъртност, миграция, брачност и разводимост, етническа, 

религиозна, полово-възрастова и образователни структури на населението 

на общината. В допълнение върху демографската ситуация в община 

Смолян, влияние оказват и редица общи тенденции, които са характерни за 

европейските страни по отношение на тяхното демографско, социално и 

икономическо развитие. На тази база формирането на човешките ресурси в 

общината, в количествено и в качествено изражение се явява пряка 

последица от всички тези процеси.  

Таблица 1 Брой на населението в община Смолян, 2003-2013 г.1  

Области  2003 
г. 

 2004 г.  2005 г.  2006 г.  2007 г.  2008 г.  2009 г.  2010 г.  2011 г.  2012 г.  2013 г. 

Смолян 32347 32110 31988 31979 31922 31848 31718 31404 30313 30045 29562 

 

 

                                                        
1 Източник:НСИ 
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За периода 2003-2013 г. населението на територията на община Смолян 

показва тенденция на намаление, като жителите на общината са намалели с 5805 

души или с над 14,47 %. 

Съотношението на населението в града и селата се разпределя с лек превес 

на живеещите в града  – 55,1% към 44,9%  

 

През последните десет години намаляването на населението в градовете и 

селата следва намалението но общото население в община Смолян. При 

намаляването на населението в селата този спад е доста по-подчертан, особено в 

последните три години. 
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Върху възрастовата структура на населението на община Смолян, 

съществено влияние оказват промените в естествения и механичен прираст, 

продължителността на живота и жизненият стандарт на населението. От друга 

страна, състоянието на възрастовата структура на населението оказва влияние 

върху възпроизводството на населението, както и върху формирането на 

трудовия потенциал на общината.  

Възрастовия състав на населението по официални данни от последното 

преброяване през 2011 година показва, че в анкетираната група попада 17% от 

населението в община Смолян. 

 

По голяма част от младежите във възрастовата група 15-29 години живеят 

в града -  80,23%. Като се има предвид, че за община Смолян единственото 

населено място от тип град е едно, можем да заключим, че голяма част от младите 

хора са съсредоточени в едно единствено населено място. 
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Негативните тенденции по отношение на социалните, икономическите и 

демографските процеси, характерни за последните две десетилетия за 

територията на страната и в частност на общината, са в основата на значимите 

промени във възрастовата структура на населението. Значимостта на 

възрастовата структура на населението се предопределя от участието на 

индивидите в материалното производство и духовния живот на обществото, 

както и от техните различни трудови и жизнени възможности. Освен това от 

съществено значение е и зависимостта между естествения прираст на 

населението и неговата полово-възрастова структура. 

Община Смолян се отличава с леко завишен процент на населението с 

висше образование, в сравнение със страната, като същевременно се отличава с 

по-нисък процент на населението с основно образование. 

Таблица 2 Население на 7 и повече години по образование към 01.02.2011 година 

 брой % 

образование Община Смолян за страната Община Смолян за страната 

Висше 8 158 1 348 650 21% 20% 

Средно 17 264 2 990 424 44% 43% 

Основно 8 497 1 591 348 22% 23% 

Начално 3 076 536 686 8% 8% 

Никога не посещавали училище 368 80 963 1% 1% 
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 Образование  

В структурно отношение общинската система на средното образование е 

изградена в съответствие с действащата нормативна база.  

Средно образование 

През учебната 2015/2016 г. в Община Смолян функционират две 

общинските училища (I и VII) които са СОУ, има и две профилирани гимназии 

(ПМГ и ГПЧЕ). На територията на град Смолян са разположени четири 

професионални гимназии: по икономика, по строителство, по туризъм, по техника 

и технологии, както и една гимназия по приложни изкуства. В село Широка лъка 

се намира Национално училище по фолклорни изкуства.  

Таблица 3 училища, паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили в програми за 

придобиване на ііі степен професионална квалификация по статистически зони, 

статистически райони, области и общини през учебната 2015/2016 година 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Училища Паралелки 

 Учители Учащи    Новоприети 
  Завършили 

средно 
образование 

общо 
в т.ч. 
жени общо 

в т.ч. 
жени общо 

в т.ч. 
жени общо 

от 
випуск 

2014 

  Смолян                                         11 70 161 111 1152 416 314 111 279 248 

Девин 1 9 12 10 97 41 27 12 42 35 

Златоград 1 5 8 7 81 26 32 10 23 21 

Мадан 1 7 14 11 140 26 35 6 39 35 

Смолян 6 42 100 69 750 297 204 75 158 143 

Чепеларе 2 7 27 14 84 26 16 8 17 14 
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Таблица 4  Училища, паралелки, учители, учащи, новоприети и завършили в 

програми за придобиване на іі степен професионална квалификация по статистически 

зони, статистически райони, области и общини през учебната 2015/2016 година 

Статистически 
зони  
Статистически 
райони  
Области  
Общини 

Училища Паралелки 

 Учители Учащи    Новоприети 

  Завършили 
средно 

образование 

общо 
в т.ч. 
жени общо 

в т.ч. 
жени общо 

в т.ч. 
жени общо 

от 
випуск 

2015 

Смолян 1 15 6 5 287 101 60 18 29 29 

Доспат 1 4 6 5 83 40 19 6 11 11 

Смолян - 3 - - 43 16 - - - - 

Чепеларе - 8 - - 161 45 41 12 18 18 

 

 Висше образование: 

 В град Смолян функционират филиал и Технически колеж към Пловдивски 

университет „Паисий Хилендарски”(ПУ) и филиал на частния Варненски свободен 

университет „Черноризец Храбър” (ВСУ). Филиалите на висшите училища в град 

Смолян разполагат със самостоятелна много добра учебно-материална база. 

Пловдивски университет „Паисий Хилендарски” - Филиал Смолян Филиалът на 

Пловдивския университет „Паисий Хилендарски” в град Смолян е приемник на 

Учителския институт, открит през 1962 г.  

 Варненски свободен университет „Черноризец Храбър” - Учебно-научен 

комплекс „Родопа” - Смолян ВСУ „Черноризец Храбър” има статут на висше 

училище и е първият недържавен университет, получил институционална 

акредитация от Националната агенция за оценяване и акредитация 

Таблица 5 Висши училища, студенти и завършили по статистически зони, 

статистически райони и области през учебната 2015/2016 година 

Студенти Завършили 

Общо 

В колежи 
В университети и 

специализирани висши 
училища 

Общо 

В колежи 
В университети и 

специализирани висши 
училища 

Професионален 
бакалавър 

Бакалавър Магистър 
Професионален 

бакалавър 
Бакалавър Магистър 

821 37 669 115 248 5 196 47 

 



В общинския център развиват дейност общинските структури Общински 

детски комплекс и Национална астрономическа обсерватория – Планетариум.  

Коефициент на младежката безработица  

Коефициентът на младежка безработица е най-често цитираният, както в 

теорията, така и в практиката, измерител за устойчивото включване на младите 

хора на пазара на труда. Въпреки че коефициентът се изчислява за различни 

възрастови групи (например за лица на възраст 15-19 г., 15- 24 г., 19-24 г. и 15-29 

г.), огромната част от анализите и политиките на европейско ниво стъпват върху 

данните за икономическата активност на населението на възраст от 15 до 24 

години. 

 През 2013 г. годишният коефициент на младежка безработица (15-24 г.) в 

ЕС е 23,3%, в сравнение с 22,9% за предходната 2012 г. и 22,2% през 2011 г.  

Нивото на показателя за България през 2013 г. е 28,4%, което поставя 

страната ни на осмо място с равнище, по-високо от средното за ЕС. 

Таблица 5 Населениена 15 и повече навършени години по области, икономическа 

активност, пол и възраст към 01.02.2011 година 

Община  
Смолян 

                     
Възраст 

Общо 
  

Икономически активни 
Икономически неактивни  

общо заети безработни общо учащи пенсионери лица, заети 
само с 

домашни 
или 

семейни 
задължения 

други 

15-29 7267 4152 3142 1010 3115 2392 77 360 286 

30-64 21937 16894 14431 2463 5043 22 3378 951 689 

64+ 7335 278 264 14 7057 - 7042 10 5 

 

Дългосрочно безработни младежи  

За дългосрочно безработни се считат лицата, които активно търсят работа 

от повече от 12 месеца. През 2013 г. такива са 7,4% от лицата на възраст 15-24 г., 

които влизат в обхвата на работната сила, и 13,2% от тези в България. Както и по 

отношение на цялостната младежка безработица, нивата в България са по-високи 

от средните, като страната ни се нарежда на 7-мо място сред 28- те страни членки 

на съюза. 



Социални услуги  

Според данни на Дирекция за социално подпомагане към 2013 г., сочат, че 

на територията на община Смолян има следните лица, нуждаещи се от социални 

грижи и обхванати в социални услуги: 

Брой лица, нуждаещи се от социални грижи (по видове): 

Лица, получаващи месечни социални помощи по Правилника за прилагане на 

Закона за социално подпомагане  

137  

Лица, получаващи месечни помощи за дете до завършване на средно 

образование, но не повече от 20 годишна възраст, по Закона за социални помощи  

3038  

Лица с увреждания, подпомагани по Правилника за прилагане на Закона за 

интеграция на лица с увреждания  

2351  

Лица с увреждания, получили Медицински изделия, помощни средства, 

приспособления и съоръжения  

1454  

Случаи на деца в риск  241  

Лица, включени в регистър за настаняване в специализирани институции- ДВХПР 

- с. Петково  

209  

ДВХПР - с. Ровино - лица от цялата страна 121  

 

Брой лица, обхванати в социални услуги (в общността и институции): 

Национална програма „Асистенти на хора с увреждания“  18 лица  

Проект „Подкрепа за достоен живот“ по ОПРЧР – АЛТЕРНАТИВИ  78 лица  

Дом за деца, лишени от родителска грижа от 7 до 18/ 20 години  42 деца  

Дом за възрастни хора с психични разстройства - мъже - с. Петково  100 лица  

Дом за възрастни хора с психични разстройства - жени - с. Ровина  87 лица  

Дом за стари хора, включително лежащо болни - с. Фатово  79 лица  

Дневен център за деца и възрастни с увреждания „Звънче“ гр. Смолян  47 деца  

 Център за настаняване от семеен тип за деца от 16 до 18 години -  10 деца  

Наблюдавано жилище, гр. Смолян  2 лица 

 Център за обществена подкрепа, гр. Смолян  51 лица  

Домашен социален патронаж  27 лица 

„Обществена трапезария“ /варира/ 102 лица  

 



Анкетна карта 

В началото на дискусията участниците бяха помолени да попълнят анкетна 

карта за да получим информация, за да анализираме предизвикателствата пред 

младите хора в областта на младежките политики, чрез въпросник, съдържащ 9 

въпроса от затворен тип с възможност за допълване на свободен отговор. 

В дискусията взеха участие 32, младежи с увреждания и техните 

придружители, формиращи младежки политики и доброволци на средна възраст 

32 години. Във възрастовата група от 16 до 29 години попадат 13 участника, като 

шестима не са посочили своята възраст. 

 Преобладаваха дамите – 62% от участниците. 

 

Почти всеки трети от участниците в дискусията са наетите на трудов 

договор. Най-малко са завършилите университет – само един от участниците. 

Това са участващите в срещата представители на държавни и общински 

структури и част от придружаващите младежите родители. 
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Какво разбираш под младежки политики? 

Първият въпрос целеше да даде представа какво  младежите разбират под 

младежки политики.  

Почти 36% от анкетираните разбират под младежки политики 

„политики/дейности от младежи за младежи “, а най-малко 4% от присъстващи 

разбират политики/дейности от младежите за държавата/неправителствени 

организации. 

 

 

2. Доволен ли си от младежките политики в твоята община? 
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Голяма част от присъстващите 78% са доволни от младежките политики в 

смолянска община. Една трета от присъстващите до 29 години са посочили, че не 

са доволни от младежките политики в Смолян, а над 29 години само един е 

посочил, че не е доволен. 

3. Какви младежки политики има в твоето населено място? 

Сред младежките политиките в родното място най-разпознаваеми са 

политиките да образование 24% и за политиката за спорт – посочена е от 16% от 

участниците в дискусията. На противоположния полюс е политиката за младите 

семейства – не е припозната от 4% от присъстващите.  

 

4. Считаш ли, че организираните до момента младежки политики са 

дали резултати в твоето населено място? 

88% от отговорилите участниците в дискусията признават, че младежките 

политики са дали резултат в община Смолян. Един от всеки петима не е 

отговорил на въпроса. 
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Всички отговорили с „не“ на въпроса са на възраст до 29 години. 

5. Успяха ли младежките политики да повлияят на живота ти? 

За повече от половината участници в дискусионните дни младежките 

политики са успели да повлияят на начина и развитието на животът им до 

момента. 

В същото време 22% не са дали отговор на този въпрос, а всички 

отрицателни отговори са във възрастовата група до 29 години. 

 

73% от отговорилите, че младежките политики са повлияли на живота им 

отговарят, че са повлияли положително. Няма отговорили, че са повлияли 

отрицателно, но е висок процентът 22%, на неотговорилите. 
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От шестимата отговорили, че политиките не са повлияли на живота им, 

само двама отговарят, че не са повлияли положително. 

6. Какви младежки политики желаеш да има в твоето населено място? 

Като продължение на въпроса за това, какви младежки политики се 

развиват в съответното населено място е и отговорът на въпроса за това, какви 

политики са желани за развитие. 

Участниците желаят развитието на политики за здраве и   за икономическа 

активност, предприемачество и пазар на труда.  

Интересно е да се отбележи и малкото отговори, само 10 с  отговорите „не“ 

на този въпрос и само един от отрицателните отговори е на младеж до 29 години. 

Най-много - трима не искат политики против речта на омразата, като това е и 

единствения отрицателен отговор на присъстващите до 29 години.  
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Отговорилите „Друго” не са посочили какво точно имат предвид.  

7. В кой сектор мислиш, че има по-голяма реализация на младежки 

политики? 

Най-много отговори събира неправителствения сектор. Най-малко 

присъстващи са отбелязали правителствения сектор като реализатор на 

младежки политики. 
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8. Вземал ли си някога участие в организирането и осъществяването на 

младежки политики? 

Близо 46% от участниците в дискусионната среща са вземали участие в 

организирането и осъществяването на младежки политики. 
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От отговорилите отрицателно, като причини се посочват липсата на  

информация. Взелите участие уточняват, че са участвали в Чуй младежите, 

наемане на младежи и младежи с увреждане да работят в областта на 

административното обслужване и младши експерт младежки дейности в Област 

Смолян. Младежите до 29 години не са уточнили в какво са взели участие. 

9. Какво би те стимулирало да станеш част от формирането на 

младежки политики? 

Възможността за придобиване на нови знания, следвана от възможността 

за пътуване в и извън ЕС са водещите стимули за участниците да станат част о 

формирането на младежки политики. 

 

Чувството за удовлетвореност, следвано от придобиването на нови знания са 

водещите стимули за желанието да станат част от формирането на младежки 

политики.  Възможността за професионална реализация е водещ стимул за 

младежите до 29 години, а чувството за удовлетвореност на присъстващите над 

29 години 
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Въпросник за оценка 

В края на обучението участниците бяха помолени да попълнят „Въпросник 

за оценка” , съдържащ въпроси за оценка на впечатленията от дискусионната 

среща като оценка на програма и самата дискусия. 

 Скалата за оценка бе следната: 

“Да“ НАЙ-ВИСОКО =5 точки 
“По-скоро - да“ МНОГО ДОБРО =4 точки 

“Частично“ СРЕДНО ДОБРО =3 точки 
“По-скоро - не“ ЗАДОВОЛИТЕЛНО =2 точки 

“Не“ НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО =1 точки 
 

Общата средната оценка на  участниците в срещата е 4,95 от максимална 5. 

Трябва да се отбележи че в една от анкетните карти до всички напечатани 

оценки с химикал беше поставена оценка 6 която е извън скалата за оценяване. 

Ще възприемем тази анкетна карта като оценка Превъзходно и порази липсата на 

такава оценка в скалата няма да вземем предвид при анализа на по-нататък 

Голяма част от  оценки са в горния спектър на оценъчната скала – 85% от 

дадените оценки са „Най-високо”, петима са дали оценки оценка „Много добро”, а 

един „СРЕДНО ДОБРО”. Оценки „ЗАДОВОЛИТЕЛНО” и „НЕЗАДОВОЛИТЕЛНО” не са 

дадени.12% от младежите не са дали отговори. 



 

 

Участниците в обучителния семинар дават средна оценки на въпрос 

относно структурирането на програма ясно: 5.00 и 5.00 за практическа 

насоченост. 
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На втория въпрос за предоставени учебни материали и технически 

средства средната оценка е 4,97, като 93% от участниците са дали 5 точки. Един 

младеж е дал оценка 4 МНОГО ДОБРО и един е оставил без отговор въпроса 

 

За обща продължителност на обучението средната оценка е 4,87. Близо 

70% от участиците са дали 5 точки за продължителност. 
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За интензивност средната оценка е 4,91, като 66р66% от участника са дали 

5 точки за интензивност. 

 

Самата дискусионна среща е оценена със средна оценка 4,97.  
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Сдружение „Екосвят Родопи“ - Смолян 

 

ПРОЕКТ  
„С ПОГЛЕД В БЪДЕЩЕТО - 

МЛАДЕЖКИ ДИАЛОЗИ  

В РОДОПИТЕ” 
 

Проект „ С поглед в бъдещето -  Младежки 
диалози в Родопите”, бенефициент: 

Сдружение „Eкосвят Родопи“ - Смолян,  

се изпълнява с финансовата подкрепа на 
Програма „Еразъм +“ на Европейския съюз. 

 

  
Цялата отговорност за съдържанието на 

документа се носи от  
Сдружение „Eкосвят Родопи“ и при никакви 

обстоятелства не може да се приема, че този 
документ отразява официалното становище на 
Европейскaта комисия и Националната агенция 


