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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият план е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и 

Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.) на Република България, имащи за 

задача да насърчат пълноценното участие на младите хора в социално-икономическия 

живот на общината, кариерното развитие, подобряване достъпа до информация и 

качествени услуги, насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на 

социалното изключване на младежи в неравностойно положение, развитие на младежкото 

доброволчество, повишаване на гражданската активност, развитие на младите хора в 

неравностойно положение, развитие на младежи в малките населени места и селските 

райони и повишаване ролята им в превенцията на престъпността. Грижата за тази целева 

група е най-важната национална кауза, за да осигурим Европейско развитие на България. 

II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 
ОБЩИНАТА 

1. Основни данни 
Община Две могили е разположена в източната част на Дунавската хълмиста 

равнина върху площ от 345 кв.км. Административно принадлежи към област Русе и заема 

13,1 % от територията и. Селищната мрежа на общината обхваща 12 населени места: 

селата Баниска, Батишница, Бъзовец, Чилнов, Каран Върбовка, Кацелово, Могилино, 

Острица, Помен, Пепелина, Широково и административният център - град Две могили. 

Той се намира на 32 км на юг от град Русе. Разположен е от двете страни на жп линията 

Русе – Горна Оряховица. 

Природният комплекс от разнообразен ландшафт създава благоприятни условия за 

развитие на земеделие и животновъдство. 

Географското местоположение и природни дадености, липсата на застрашаващи 

екологичното равновесие дейности са богатство и предимство на Община Две могили, 

както и предпоставка за нейното благоприятно икономическо развитие. 

По данни от АПОН – Две могили от 05.01.2016 г., може да се изготви статистика на 

населението според броя на жителите по постоянен адрес и по настоящ адрес както 

следва:  

Общо лица с постоянен адрес на територията на Община Две могили - 9967души 

От тях: 

- жители на град Две могили са 4631 души; 

- жители на малките населени места са 5336 души; 

Общо лица с настоящ адрес на територията на Община Две могили - 9294души; 

От тях: 

- жители на град Две могили са 4179 души;  

- жители на малките населени места са 5115 души. 

 По данни на Национални статистически институт за населението по области и 

общини в зависимост от възрастта, се разделят на жители под трудоспособна възраст, 

жители в трудоспособна възраст и жители над трудоспособна възраст. Справката за 

Община Две могили обобщава данни към 31.12.2014 година както следва:  

Община 

Две могили 

Общо: в т.ч. града: 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо 8735 4322 4413 4027 1993 2034 

Под трудоспособна 

възраст 
1097 583 514 593 306 287 

В трудоспособна 

възраст 
4877 2711 2166 2454 1328 1126 

Над трудоспособна 2761 1028 1733 980 359 621 
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възраст 

2. Ниво на безработица и мерки за преодоляването й 
Според данни, получени от Дирекция „Бюро по труда” – Бяла, може да се обобщи: 

 1. Регистрираните младежи до 29 години през периода януари – декември 2015 

година са 119 души.  

- постъпили на работа през 2015 година – 59 лица; 

- регистрирани с висше образование – 5 лица; 

- регистрирани със средно – 37 лица; 

- регистрирани с основно – 10 лица; 

- регистрирани с начално или по-ниско от начално – 15 лица; 

- трайно безработни младежи – 22 лица. 

Статистика в цифри към 08.01.2016 год. показва, че устроени на работа по 

програми и мерки за обучение и заетост от Закона за насърчаване на заетостта са 48 

младежи. От тях: по програми за заетост 33 лица, а по Оперативна програма «Развитие на 

човешките ресурси» са 14 души. 

2. Програмите и мерки за насърчаване на заетостта за младежи до 29 години са 

регламентирани в Закона за насърчаване на заетостта, както и по различни схеми от 

Оперативна программа «Развитие на човешките ресурси».  

2.1. Взети мерки за насърчаване на заетостта: 

- насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29 – 

годишна възраст; 

- насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29 – 

годишна възраст с трайни увреждания, военноинвалиди, както и младежи от социални 

заведения, завършили образованието си; 

- насърчаване на работодателите да наемат на непълно работно време 

безработни младежи до 29 години с непрекъснато поддържана регистрация не по-малко от 

12 месеца; 

- насърчаване на работодателите да наемат за стажуване безработни лица до 29 

години; 

- насърчаване на работодателите да наемат за чиракуване безработни лица до 

29 години с основно или по-ниско образование и без квалификация; 

- насърчаване на работодателите да наемат на работа безработните лица до 29 – 

годишна възраст, завършили средно или висше образование и без трудов стаж; 

2.2. Програми за заетост – по някои от програмите за заетост, съгласно Закона за 

насърчаване на заетостта, младежите до 29 години са първа приоритетна группа. Такава 

программа е «Старт в кариерата». 

 2.3. През 2015 година се прилага Проект «Нова възможност за младежка заетост» 

от ОП «Развитие на човешките ресурси», насочена към работодатели от реалния сектор. 

Целева группа по проекта са безработни лица, регистрирани в Дирекция «Бюро по труда» 

на възраст до 29 години включително. 

3. Във връзка с изпълнението на Европейската гаранция за младежта, Националния 

план за изпълнение на Европейската гаранция за младежта, са осъществени срещи с 

младежи, завършващи средното си образование. 

Проведени са информационни срещи с неактивни младежи от населените места, 

където ДБТ – Бяла има изнесени работни места, на които неактивните младежи са 

запознати с Младежката гаранция, услугите, представяни от ДБТ и др. 

4. През 2016 година, освен регламентираните в Закона за насърчаване на заетостта 

програми и мерки за обучение и заетост, ще се прилагат и Проект „Нова възможност за 

младежка заетост” по Оперативна програма „Развитие на овешките ресурси”, както и 

Схема за „Обучения и заетост на младите хора 2015 г.” 

Общи данни за безработицата на територията на община Две могили по следните 

показатели: 
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Безработни лица 

 

мъже 

 

 

жени 

 

образование 

висше средно основно начално 

Общо 762 377 385 22 341 92 307 

До 29 г. 67 36 31 5 37 10 15 

Икономически 

активно 

население 

3407       

3. Миграционни процеси 
По данни от ТСБ – Русе, статистически данни за населението ще има по-късно през 

годината. В този смисъл, последната подадена информационна схема подлежи на 

коригиране след придобиване на по-конкретни данни.  

Все още в община Две могили се наблюдават миграционни процеси към по-

големите градове и към чужбина, което се отразява негативно на демографския баланс 

на общината. Населението е предимно застаряващо.  

Механично движение (миграция) на населението на община Две могили по пол през 2015 г. 

Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже Жени 

132 65 67 134 57 77 -2 -8 -41 

Източник: НСИ  

4 Образование  

 
Брой учебни 

заведения 
Паралелки 

Общо деца 
за учебната 
2015/2016 г. 

Брой завършили 
деца/ученици за 

учебната 2014/2015 
г. 

Детски градини     

 2  220 деца  

Училища     

I-IV клас 2 12 241 ученика  

V-VIII клас 2 11 260 ученика  

IX-XII клас 2 12 226 ученика 52 ученика 

ЦДГ „Първи юни”- с. Баниска 
1. Брой на децата в ЦДГ „Първи юни” и прилежащите филиали – 72. 

2. Приоритети в работата за 2016 г.: 

2.1. Отбелязване на 50 - годишния юбилей на детската градина. 

2.2. Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на всяко дете 

във всички дейности. 

2.3. Качество на подготовката на детето за новата социална роля „ученик” и 

осигуряване на предпоставки за безпроблемна адаптация в училище. 

2.4. Насърчаване на играта и двигателната активност, както и дейностите на 

открито. 

3.  Участия и работа по национални програми и проекти 

3.1. През 2016 г. продължава работата на детската градина по проект на 

програма Еразъм + за сътрудничество и обмен на добри практики с учебни заведения от 

Полша, Турция и Румъния.  

Тематичните направления за 2016 г. са: 

- Традиции и празници; 

- Читалища и библиотеки; 

- Съвместна работа с местните институции; 
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- Иновационни методи за работа с децата; 

- Открити уроци- обмяна на опит между учителите от четирите държави. 

През месец май 2016 г. предстои международна среща на партньорите в България, 

посещение в детската градина, както и организиране на фестивал с децата с  участие на 

местните институции  и представяне пред партньорите по проекта. 

3.2. Национална програма по ПМС № 308 от 20 декември 2010 г. за подпомагане 

храненето на децата от подготвителните групи.  

3.3. Проект за предоставяне на средства за подпомагане на физическото 

възпитание и спорта на децата и учениците по реда на ПМС№129/11.07.2000 г. 

3.4. Участие в проект за подобряване и модернизиране на базата и създаване на 

условия за обучение и възпитание, съответстващи на нуждите на съвремието. 

4. Планирани дейности и мероприятия за 2016 г. 

- Зимен спортен празник; 

- Отбелязване на битовите празници Баба Марта, Осми март и Първа пролет; 

- Участие в тържеството по случай 3- ти март, организирано от Кметство с. 

Баниска; 

- Организиране на книжен базар, по случай 2 април- международния ден на 

книгата. Посещение в библиотеката в с. Баниска; 

- Конкурс за детска рисунка по случай Деня на Земята; 

- Празнуване на Лазаровден и Великден; 

- Отбелязване на 9 май- Деня на Европа; 

- 24 май и тържествено изпращане на бъдещите първокласници; 

- Честване на 50- годишен юбилей на детската градина. 

- Участие на деца от детската градина в детски спектакъл, традиционно 

организиран от Читалище с. Баниска през м. август.  

ЦДГ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили 
1. Брой на децата в ЦДГ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Две могили и прилежащия 

филиал ДГ „Олга Жекова” – с. Кацелово за учебната 2015/2016 г. – 148 деца. 

2. Планирани дейности и участия, целящи развитието на децата и формиране на 

тяхната личност: 

- ежемесечно са планирани празници и развлечения, свързани с българския 

календар на празниците; 

- ателие за изработване на мартеници и картички; 

- работилница „Пролет пъстроцветна” - седмица на приложните изкуства; 

- планирани са спортни празници- два пъти през годината (през месец януари 

на зимна тематика и през месец април); 

- почистване двора на детското заведение и близкия парк за „Деня на Земята” – 

възпитаване в доброволчество; 

- открита практика и състезание на тема „Аз се движа безопасно”; 

- изложба по темата за БДП; 

- „Великден” – организиране на ателие и изложба на картички, рисунки, 

апликации, оригами, великденски яйца; 

- Отбелязване на 9 май - Ден на Европа по групи; 

- Тържество за 24 май; 

- Благотворителен концерт „Бал на децата и цветята – в различното е 

красотата”; 

- „Не на празник, не на бал – идвайте на карнавал” – Карнавал на еко –костюми 

и маски, изработени от деца и родители с участието на Драматичен куклен театър-

Силистра. 

- Децата от ЦДГ вземат участия и в дейности и мероприятия извън детската 

градина, организирани от Общината  и Читалището. 

Приоритети в работата на детската градина през уч. 2015/2016 г. са: 
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1. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко 

направление от държавните образователни изисквания. 

2. Превръщане на детската градина в привлекателен център за развитие, изява 

и творчество на децата от различни етноси. 

3. Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически 

комфорт за интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете. 

4. Прилагане и спазване на държавните образователни изисквания за 

предучилищно възпитание и подготовка и за документите за системата на народната 

просвета. 

5. Качество на задължителната подготовка на децата две години преди 

постъпването им в първи клас за бъдещата им безпроблемна адаптация в училище. 

6. Гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в І. клас. 

7. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне 

на детето в активна позиция по отношение на знанията. 

8. Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и 

деца със СОП. Толерантност към различията. 

9. Качествено обучение по безопасност на движението по пътищата в детската 

градина. 

Приоритети в развитието на детското заведение през 2016 година ще бъде участие 

и работа по проекти, обмяна на опит и др.  

ОУ „Христо Ботев“ - с. Баниска 
1. Брой на децата от ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска – 115; 

2. Участия и работа по Национални програми и проекти: 

- Проект „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища 

чрез въвеждане на целодневна организация на учебния процес”; 

- НП „Система за национално стандартизирано външно оценяване”; 

- НП „Информационни и комуникационни технологии в училище”; 

- осигуряване на безплатна закуска и др.  

- през 2016 година, училището приоритетно ще работи по възможности за 

подобряване на условията в учебното заведение чрез програми, проекти и др.  

Проблеми: В отчета за образователно – възпитателния процес в ОУ „Христо 

Ботев” за учебната 2015 – 2016 година, Директора на училището е споделила някои от 

трудностите и проблемите, в които се сблъсква педагогическият колектив на учебното 

заведение, а именно:  

- тревожно висок процент на необхванати и отпадащи деца; 

- финансиране, нестимулиращо развитието;  

- обемът от „готови знания” е недостатъчен за социална реализация на 

учениците от малките населени места, както и не голям процент съдействие от страна на 

родителите, поради това, че голяма част от тях работят в чужбина.  

Основен приоритет за 2016 година е ремонт на сградата. Опасност за здравето и 

живота, както на учениците, така и на служителите представлява падаща мазилка и др.  

Цели:  

-  Обезопасяване и ремонт на сградата, осъвременяване на материално – 

техническата база; 

- Достъпно, качествено и модерно образование изучаването на 

информационни технологии, възможности за изучаване на БЕЛ като ЗИП или СИП и др.  

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ - гр. Две могили 
1. Брой на децата от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Две могили – 462 

ученика (към 05.01.2016 година) 

2. Участия и работа по Национални програми и проекти: 

- Внедряване на компютърни терминални решения по национална програма 

„Информационни и комуникационни технологии в училище”; 
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- Национална програма за въвеждане на национално стандартизиране външно 

оценяване; 

- Национална програма за по–пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст от 1 до 4 клас; 

- Проект BG 051PO001 – 3.1.06 „Подобряване на качеството на образованието в 

средищните училища чрез въвеждане на Целодневната организация на учебния процес” по 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; 

- Проект BG 051PO001 – 3.1.03-0001 „Квалификация на педагогическите 

специалисти”; 

- Национална програма „С грижа за всеки ученик”; 

- Проект „Топъл обяд”, съвместно с ОП „Обществено хранене” и БЧК – Русе; 

- За втора поредна година се проведоха ателиета по психо-социална подкрепа за 

ученици от 4-ти и 8-ми клас по Програма „Партньори за социална промяна”, благодарение 

на участието на доброволците на БМЧК – Две могили в малкия проект на регионално 

ниво. Младежките дейности остават приоритет и през 2016 година. 

- Други: 

� изложбени кътове в училището за национални дни и празници, както и за 

различни образователни кампании; 

� мероприятия, организирани от начални учители, възпитатели, медицинско 

лице от училището: срещи, беседи, театрални сценки и др.; 

� участие на доброволците от училището, членуващи в БМЧК – Две могили в 

акции, обучения, малки младежки проекти на БЧК – Русе и др. ; 

� индивидуални и отборни участия на ученици от училището в олимпиади, 

конкурси и др.; 

� участие на отбора по тенис на маса в Световното първенство в Израел. 

3. Перспективи и цели пред СОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр. Две могили през 

2016 година: 

- Още за учебната 2014/2015година, училището заяви желание за нова паралелка, в 

която да се обучават деца, незавършили образованието си, с което заявява грижата си към 

предоставяне на възможност за обучение и по-високи шансове за реализация на младежта, 

да се обхванат деца, отпаднали от учебния процес по различни причини, да изгради път 

към по-висока конкурентоспособност на младите хора в общината. При одобрение на 

заявеното, следва да се сформира паралелка от деца, навършили 16 години в удобна 

задочна форма, с което училището ще отговори на новите стандарти и поставени цели в 

съответствие на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 

година. Стремеже за пълноценно обхващане на деца и младежи с незавършено 

образование и/или отпаднали от образователната система и активирането им в 

обществото, образованието и даването на по - добри възможности за реализация на пазара 

на труда, продължава да е сред приоритетите на училището; 

- Активно участие в културни, образователни и спортни мероприятия на общинско, 

областно, национално и международно ниво; 

ПГСС „К. А. Тимирязев“ - гр. Две могили 
1. Брой на обучаващите се ученици:  

- дневна форма на обучение: 155 бр. 

- самостоятелна форма на обучение:  9 бр. 

2. Спечелени проекти и участия, национални програми и др.: 

- проект „Ученически практики” и дейност „Изнесени практики”, чрез които 

учебното заведение дава възможност на своите възпитаници да развият своите познания 

на практическо ниво и да придобия опит в извънучебна среда.  

- проект „Успех”; 

- „Еразъм +” – проект, чрез който ученици на гимназията по селско стопанство 

получават възможност да развият познанията си на обменни начала в Германия.  
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Проектите на ПГСС „К. А. Тимирязев са насочени към грижата за учениците, 

тепърва търсещи своето място в обществото и изграждащи своята личност чрез 

предоставяне на възможност за по-високи шансове за реализация на младежта, 

изграждане на път към по-висока конкурентноспособност на младите хора в общината. В 

този смисъл, гимназията отговаря на новите стандарти и поставени цели в съответствие на 

Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014–2020 година. Усилията са 

също така насочени към подобряване и модернизиране на базата и създаване на 

конкурентни условия за обучение, съответстващи с нуждите на съвременното поколение. 

През 2016 година, гимназията продължава активна работа по програми и проекти и 

ще се стреми към развиване на нови, актуални и съвременни насоки в спецификата на 

селското стопанство и по утвърдени добри практики.  

3. Планувани мероприятия и/или идеи за организиране на срещи и мероприятия, 

целящи подпомагане развитието на младежите:  

- изработване на материали и презентации за 3–ти март – Национален празник на 

България; 9–ти май – Ден на ученическото самоуправление; 24–ти май – Ден на 

славянската писменост и култура; 3–ти юни – патронен празник на ПГСС „К. А. 

Тимирязев”; 

 - участие в регионален кръг на състезание „Млад фермер” – 2016 г.; 

 - отбелязване на 22–ри април – Ден на земята; 

- „Състезание „Млад механизатор” - на 31.03.2016 г. с интересни презентации и 

състезание „Минута е много”; 

 - отбелязване на 3–ти юни - патронен празник на ПГСС „К. А. Тимирязев”; 

- Активно участие в културни, образователни и спортни мероприятия на общинско, 

областно, национално и международно ниво; 

- Доброволците от БМЧК – Две могили от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ и 

ПГСС „К. А. Тимирязев” ще изпълнят различни и разнообразни дейности, ще участват в 

регионални обучения и ще съдействат за развитието на доброволчеството в общината, 

както е описано по-горе. 

Учениците от училищата в общината участват и заемат призови места в общински, 

областни, национални състезания и олимпиади. Отличията и достойните представяния 

градят добрият имидж, както на училището, в което учат, така и на Община Две могили. 

Детските заведения и училищата активно се включват във всички проекти и 

програми на МОМН. 

През 2016 година, приоритет на учебните заведения ще е работа по проекти и в 

изпълнение на Иновационна стратегия за интелигентна специализация 2014 – 2020 година. 

Общински детски комплекс „Д-р Пангелов” - Две могили  
Общински детски комплекс „Д-р Пангелов” - Две могили е обслужващо извън 

училищно звено в системата на образованието със специфичен учебно – възпитателен 

процес за обучение и възпитание на деца от 6 до 19 години. Ръководството на Комплекса е 

поверено на специалисти, творци и учители, които изпълняват общинската и държавна 

политика за работа с деца през свободното време. В ОДК са изградени три основни 

направления: 

- Художествено – творческо; 

- Научно – познавателно; 

- Спорт и технически спортове. 

В тези направления децата/учениците могат да развият интересите си в различни и 

разнообразни форми, които да отговарят на потребностите в бързо променящото се 

съвремие на нови технологии, модерни танци, спортни тенденции чрез актуални за 

младежите хобита и занимания в свободното време. Същевременно, групите по фолклор 

са една приемственост на културните ценности и традиции на етносите, а спорта и 

танците развиват децата като здрави и пълноценни личности. Заниманията в отбор 

развиват адаптивност и работа в екип, формират навици, постоянство и дисциплина, 
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създават приятелства. ОДК – Две могили работи за равен старт на всички деца от община 

Две могили, независимо от тяхната социална прослойка и етнос. 

Детския комплекс е организатор на общински, национални състезания, конкурси, 

изложби и международни фестивали.  

В ОДК Две могили се обучават общо 380 деца в следните групи: 

1. Тенис на маса - 5 гр. - 78 ученика; 

2. Спортни танци – 4 гр. -55 ученика; 

3. Народни танци - 5 гр. – 69 ученика; 

4. Турски фолклор – 1 гр. – 31 ученика; 

5. Музикално изкуство - 5 гр. – 60 ученика; 

6. Приложно изкуство - 1 гр. - 14 ученика. 

7.Англ.език – 3 гр. – 37 ученика (2 - 4 клас); 

8.Англ.език – 3 гр. – 36 ученика (5 - 8 клас). 

По традиция всяка година на 8 април – Деня на ромите, ромската група „Ланомен” 

изнася концерт пред двемогилската общественост. 

ОДК е организатор и на Международния детски фолклорен фестивал „С фолклора 

от миналото – заедно в бъдещето”. 

Участия в редица спортни турнири от общинско, регионално, национално и 

международно равнище носят много награди на Комплекса, участията на музикалните 

състави са необходима част от културното битие на общината. Възпитаници на ОДК са 

вземали престижни награди, както в индивидуално, така и в групово участие. 

Децата от групата по приложни изкуства участват в редица конкурси за рисунки, 

организирани от община Две могили и на национално ниво.  

Тези успехи доказват иновативността на екипа специалисти, работещ с децата и 

младежите в тяхното извънкласно развитие, а през 2016 година, целият екип си е поставил 

за цел да задържи успешните си представяния, да постига по-високи резултати, както и 

нови успехи. Групата по спортни танци стартира своите изяви след упорита работа, нови 

участия и изненади.  

На територията на общината има регистрирани два спортни клуба – по футбол 

„Две могили” и „Обединен спортен клуб по тенис на маса, плуване, бадминтон и петанка 

– Две могили” и един частен клуб „Динамо”. Развитието и осъществяването на спортната 

дейност се извършва в сравнително добра спортна база. Наши спортисти заемат първите 

места в проведени областни и зонални, национални и международни състезания. 

ОСКТМПБП – Две могили има спечелени много призови места в страната и чужбина, а 

през 2015 година, децата от отбора по теннис на масса, възпитаници на СОУ «Св. Св. 

Кирил и Методий» - Две могили спечелиха правото да представят Република България и 

община Две могили на Световното първенство в Израел през 2016г. Футболистите от 

младежкия състав на ФК «Две могили» представиха достойно общината на Държавните 

игри в Костенец, като завоюваха първото място. Отбора на СОУ «Св. Св. Кирил и 

Методий» - Две могили се изкачи на второто регионално място в игрите «Млад 

огнебореец», а отбора на ПГСС «К.А.Тимирязев» спечели второ място на ученическите 

регионални игри по футбол за младша и старша възраст. 

Община Две могили има добри традиции в областта на културата. Духовният 

живот е съсредоточен в 11 читалища, едно в град Две могили и 10 в селата, регистрирани 

по Закона за народните читалищата. Тези културни институти съхраняват, развиват, 

популяризират и осъществяват културната дейност на общината. Като институции с 

дълбок корен в местната култура и дух, читалищата имат значим исторически принос и 

потенциал за съвременното развитие. Към всички читалища има общодостъпни 

библиотеки, като най-голямата от тях е на НЧ “Св. Св. Кирил и Методий - 1919” – Две 

могили, която изпълнява и методически функции. Детски групи при читалища от 

общината поддържаха традициите, фолклора и култрата с различни участия и 

мероприятия.  
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Редица конкурси, фестивали, празници и тържества дават възможности за изява на 

децата и младежите от общината, за творческо развитие, усъвършенстване на 

артистичността, колективната работа и индивидуалното представяне. Сред утвърдените 

мероприятия са Младежки фолклорен фестивал «Жива вода», Международен детски 

фолклорен фестивал «С фолклора от миналото заедно в бъдещето” както и Съборът на 

хърцоите, където вземат участие и деца и младежи. Сред най-активните ученици от 

Община Две могили беше групата на БМЧК – Две могили, които взеха участие в редица 

здравни акции, празници и чествания, бяха водещи на общински тържества и спортни 

мероприятия, както и на Международен детски фолклорен фестивал «С фолклора от 

миналото заедно в бъдещето” и мн др. За своята активност и участие в общинската 

културно-спортна дейност, младежите бяха отлични с грамоти от Кмета на общината, а 

представители на младежкото червенокръстко движение бяха отличени и на регионално 

ниво за своята дейност като доброволци със специални грамоти, връчени на годишно 

отчетното събрание на БЧК – Русе.  

5. МКБППМН – Две могили  
През изминалата 2015 година, Комисията работи с много институции, организации, 

учебни заведения, клубове и др., с основна задача превенция на отпадането от училище, 

превенция на противообществените деяния, агресията сред децата и др. Сред добрите 

практики бяха откроени работата с децата в учебните заведения и неформална среда чрез 

редица спортни състезания, конкурси, срещи и беседи и др. Като основни приоритети, 

осъществени през 2015 година, се откроиха назначаване на обществени възпитатели, 

редица мероприятия и инициативи, съвместно с младежите – доброволци на БМЧК – Две 

могили за пътната безопасност, взаимната толерантност и мн др. През 2015 година, 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

работи активно върху проблемите на младежите в съвременното общество, търсейки път 

към всяко дете, начини да изслуша проблемите му, нещата, които го потискат, нещата, 

към които се стреми.  

В изпълнение на посочените цели, Комисията започна активна дейност в началото 

на годината, като беше обявен конкурс за подбор на обществени възпитатели. В края на 

месец януари беше оповестена и темата актуалната кампания на МКБППМН под формата 

на информационен плакат: „Нека говорим заедно с нашите деца!” - Кампания на 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

за бъдеще без агресия, без престъпност, без посегателство над личността. За едно 

щастливо детство.” В информационния плакат, изработен за деца и младежи, са 

включени цветни картинки, изобразяващи основните теми за работа с деца в рискови 

групи като агресия и насилие, кражби и престъпност, интернет опасности, превенция на 

тютюнопушенето, наркоманията и алкохола, трафик на хора и др. Апела на кампанията е 

„Не на мълчанието!”, а съветът на Комисията към децата и младежите е „Сподели с мама 

и татко, сподели с учител, сподели с обществен възпитател”. Кампанията остава отворена 

за изпълнение и популяризиране на актуалните проблеми и през настоящата година. 

В Програмата си за текущата 2016 година, Комисията предвижда да включи 

следните Основни задачи: 

1. Акцент върху превенцията на противообществените прояви на ученици, 

посредством нови и разнообразни дейности на Местната комисия за БППМН.  

2. Пряка връзка и координирано взаимодействие с РУП- Две могили, Отдел 

“Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”–Две могили, Център за 

обществена подкрепа– гр. Две могили, Училищните комисии и др.  

3. Своевременно и обективно разглеждане на постъпили материали от Централната 

комисия за БППМН, МВР, Съд, Прокуратура, както и жалби и сигнали, постъпили от 

длъжностни лица и граждани.  

4. Участие в работни срещи и сътрудничество при организиране на семинари, 

свързани пряко или косвено с дейността на комисията, в т.ч. обучения на обществените 
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възпитатели и участие на Секретаря в Националната среща на Местните комисии с цел 

обяна на опит, надграждане на познанията и придобиване на нови знания.  

5. Превенция на агресията сред подрастващите, асоциалното поведение, употреба 

на наркотици и упойващи вещества, алкохол, тютюнопушене, превенция на ранното 

отпадане от училище, отсъствията от учебни занятия, насочване на вниманието на 

подрастващите над опасностите в интернет, опасностите по пътищата и опасните игри, 

здравна култура сред подрастващите.  

6. Работа с деца и младежи от всички етноси, от всяка възрастова група, от 

различните населени места на територията на общината и от двата пола, с цел съвместни 

дейности, опознаване на различията между различните села, етноси, постигане на 

колективност и отборно отношение. Ключови думи: „толерантност”, „равенство”, 

„заедно”. 

7. Съвместна работа с БМЧК – Русе и БМЧК – Две могили, МИКЦ – Русе, както и 

други младежки групи, центрове, организации, разширяване кръгозора и интересите на 

децата и младежите в извънучебната дейност и цялостното им развитие, както и насочване 

към добровлочеството и взаимопомощта.  

8. Организиране на срещи и беседи с институции, като полиция, транспортна 

полиция, гражданска защита, пожарна безопасност, юристи, психолози, здравни 

работници, психолози и др. за повишаване на общата култура, респекта към законите на 

Република България, осъзнаване на последствия от опасни игри или противообществени 

прояви и др.  

9. Включване на деца и младежи от рискови групи, социално слаби семейства, 

извършители на противообществени прояви и др. в целевата група, участници в 

културните, спортните, граждански и пр. мероприятия и инициативи на отдел 

„Образование и спорт” при община Две могили, както и в младежки клубове, организации 

и др., с цел да бъдат приобщени като активна част от обществото. 

10. Други. 

Сред заложените дейности в новата Програма на МКБППМН – Две могили ще 

бъдат:  

- Превантивна работа с деца, намиращи се в неблагоприятна за тях среда, 

създаваща предпоставки и нагласи за извършване на противообществени прояви;  

- Включване на деца в рискови групи в екипна младежка дейност, сред 

младежки клубове, организации и др.; 

- Проучване на нагласите, проблемите, нуждите на младежта по населените 

места в общината (Кампания на отдел „Образование и спорт” и МКБППМН – Две могили 

„12 кутии”);  

- Организиране и провеждане на мероприятия за артистични таланти, хобита и 

интереси, конкурси и викторини, спортни дейности;  

- Провеждане на акции и информационни кампании със здравна тематика, както 

и насочени в посока превенция на тютюнопушенето, наркотичните и алкохолни 

зависимости и др;  

- Насочване към добровлочеството и взаимопомощта; срещи и обществени 

дебати по проблемите на агресията и насилието, лошата приятелска среда, опасностите в 

интернет – пространството, ограничаване на посегателствата срещу личността и 

собствеността и др. 

- Активиране на застрашените от отпадане от образователната система деца и 

младежи, както и малолетните и непълнолетни правонарушители, чрез включването им в 

обществения живот в общината, в младежки клубове, организации и др.  

- Планът остава отворен за допълване според необходимостта, индивидуалните 

потребности на децата в риск, промени в хода на работата. 

6. Социални услуги в община Две могили:  
6.1 Център за обществена подкрепа (ЦОП – Две могили) 
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 В Центъра за обществена подкрепа работят социални специалисти, терапевт, 

възпитатели и психолог. Разнообразните игрови подходи предразполагат децата към 

преоткриване на модела на поведение, морално-духовното развитие, творческата нагласа, 

социализацията и контактността. Центърът подтиква чрез образователно-възпитателни 

мероприятия децата от общината към различни дейности, хобита и интереси, чрез които 

да получат възможност за пълноценно реализиране като активни граждани на обществото. 

Такива са спортът, изкуствата, туризъм, околна среда и др. Широкообхватната дейност 

със специалисти социални работници и психолог е ключов фактор за положителното 

развитие на децата. През 2015 година се подобриха условията за предоставянето на 

услугите в центъра, като за целта бяха предоставени нови помещения. Всеки от 

специалистите разполага със самостоятелен кабинет, като предоставя възможност пряко и 

индивидуално да работи с отделните потребители. В подобрените условия се разкриват 

повече възможности да се открият и конкретизират проблемите и задачите за прилагането 

на конретната социална услуга. Предвиден е кабинет с всички технически средства и 

оборудване за групови занятия (терапевтичните ателиета). 

По данни, посочени от Центъра за обществена подкрепа, към настоящия момент 

функционират  терапевтични ателиета:  

- приложни изкуства; 

- направи си сам; 

- забавни игри; 

- спорт, туризъм и околна среда. 

Деца и юноши с противообществени прояви се насочват посредством отдел 

„Закрила на детето” към терапевтична дейност в този център.  

Към настоящият момент, Центърът за обществена подкрепа работи с 43 

потребители, от които: 

- с направления от ОДЗ – 18 бр.; 

- с предложения от други организации – 18 бр.; 

- по собствено желание (самозаявени) – 7 бр.; 

В зависимост от посочената услуга се разпределят: 

- превенция на отпадането от училище – 13 бр.; 

- превенция на отклоняващото се поведение – 4 бр.; 

- семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство – 12 бр.; 

- реинтеграция и деинституализация – 1 бр.; 

- ресурсно подпомагане на деца със СОП – 3 бр.; 

- подкрепа на приемното дете след настаняване в приемното семейство – 3 бр. 

За по-близка връзка с потребителите на социалната услуга има и психологичен 

кабинет в СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Две могили. Социалните работници 

посещават ежедневно училището, което допринася за по-добра комуникация и адекватна 

реакция на специалистите в реалната работна среда  на децата.  

Здравната политика на Община Две могили е насочена към защита на здравето на 

жителите на общината, техните семейства и здравното благополучие на обществото. 

Основната цел е да се гарантира на всеки гражданин на общината достъп до 

информация и съдействие за получаване на качествена, профилактична, лечебна и 

рехабилитационна помощ. 

6.2. Услугата «Домашен социален патронаж» се предоставя от Общинско 

предприятие „Обществено хранене” в 11 населени места на общината. Финансирана от 

Общината, с одобрен капацитет 150 места, но заети 200 към м. декември 2015 г. Услугата 

се заплаща с месечна такса на база месечни реални разходи, обхваща самотни, възрастни 

хора, лица в нетрудоспособна възраст, ветерани от войната, военно инвалиди и лица с 

увреждания с трайно намалена работоспособност. 

ОП „Обществено хранене”, предлага кетъринг за учениците на ОУ „Христо Ботев” 

село Баниска и потребителите на ЦНСТ и ЗЖ. Предлага топъл обяд и на учениците от 

СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Две могили. 
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6.3. Проект „Обществена трапезария”, финансиран от Фонд „Социална закрила” 

към Министерство на труда и социалната политика. Обхванати са общо 50 потребителя 

(от които 14 деца). Реализирането на дейността включва предоставяне на храна за обяд – 

супа, основно ястие и хляб. 

6.4. „Защитено жилище за хора с умствена изостаналост” с. Могилино – 

Услуга в общността от резидентен тип, в която пълнолетни лица, различни по пол и 

възраст /от 22 до 50 години, водят относително независим начин на живот, подпомагани 

от професионалисти. Капацитета е 10 места, който към момента е запълнен. 

Настаняването на лицата се извършва по реда на ЗСП /Закон за социално подпомагане/, 

със Заповед на Директора на ДСП - гр. Две могили. Това са лица с различна степен на 

умствена изостаналост, различни увреждания и различни потребности. Освен с умствена 

изостаналост, четирима от потребителите са със специфични заболявания – параноидна 

шизофрения, т. е в определен период от време се отключват заболяванията и изпадат в 

кризи на „лудост” – най-често придружена с агресия. В тези случаи за да се опази техния 

живот и на екипа се хоспитализират в специализирани заведения. 

6.5. Проект „Нови възможности за грижа“ в Община Две могили за 

предоставяне на социалната услуга „Личен асистент“ по Проект „Нови възможности за 

грижа” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., 

бюджетна линия 2014BG05M90P001-2.15.001 „Нови алтернативи ”. Продължителността 

на проекта е 13 месеца, а дейностите по предоставяне на почасовите услуги е 10 месеца.  

Успешно се реализира основната цел на проекта: Подобряване качеството на живот 

на деца и възрастни хора с увреждания и тежко болни лица с ограничения или в 

невъзможност за самообслужване и създаване на възможности за социално включване.  

За потребители на социалната услуга „Личен асистент” са включени:  

- хора с увреждания с ограничения или невъзможност за самообслужване;  

- хора над 65г. с ограничения или в невъзможност за самообслужване;  

- семейства на деца с увреждания;  

- самотно живеещи тежко болни лица  

В проекта са назначени 34 лични асистента, които обгрижват 36 потребителя от 

цялата община, като 5 от тях са деца.  

Всички лични асистенти са преминали въвеждащо и поддържащо обучение за 

предоставяне на почасови услуги на потребителите и усъвършенстване на уменията им 

при обгрижване на възрастни хора и лица /деца с увреждания.  

За отчитане на качеството на социалните услуги и изпълнението на 

индивидуалните планове на потребителите ежемесечно се извършва мониторинг на 

услугите в домовете на потребителите.  

В контекста на съвременните социално–икономически отношения мисията на 

Общинската Червенокръстка организация–гр. Две могили е на доброволен принцип и 

представлява неотделима част от Българския Червен кръст и международното 

червенокръстко движение, като изповядва и прилага неговите основни принципи: 

хуманност, безпристрастност, неутралност, независимост, доброволност, единство и 

универсалност. Чрез своите членове и доброволци, общинската организация на БЧК – Две 

могили е оказвала помощ и ще продължава да оказва подкрепа на социално – уязвимите 

хора в Община Две могили, да поддържа готовността и да помага на пострадалите при 

бедствия, аварии и кризи. Активността на младежите – доброволци на Червения кръст 

през изминалата 2015 година беше оценена както от обществеността в общината, така и на 

регионално и национално ниво. Екипа е новосформиран в края на 2014 година, като 

групата съставлява ученици на училищата СОУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Две 

могили и ПГСС «К. А. Тимирязев». За една година дейност, учениците направиха сами 

много информационни, социални, здравни и превантивни акции и кампании, мероприятия 

срещу агресията и за взаимната толерантност, включиха се в местни, регионални и 

национални кампании. Сред най-добрите практики на екипа беше кандидатстването с 

малък младежки проект «Осмели се да направиш нещо добро», който стана първа резерва 
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за страната, след 15 одобрени за България предложения. Екипа беше поканен на 

националната конференция в София, а в последствие премина обучения на регионално 

ниво и взе участие в проекти на БМЧК – Русе за здравословния начин на живот и храна, 

психо-социални ателиета и др.  

III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 
Приоритет 1. Засилване на активността на младежите и участието им в инициативи и в 

културния, социалния, спортния и духовния живот в Общината.  

Приоритет 2. Стимулиране гражданската активност на младите хора чрез партньорство с 

младежки организации, клубове и институции. 

Приоритет 3. Насърчаване на здравословен начин на живот и развитие на спортната 

дейност.  

Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение; включване на деца и младежи в рискови групи, социално слаби и/или 

извършители на правонарушения в младежки клубове и организации, в младежки 

фестивали, спортни и културни мероприятия и др., чрез засилена дейност на МКБППМН – 

Две могили. 

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

младите хора, поощряване работата по малки младежки проекти и програми за 

реализиране на младежките изяви, възможности за изразяване на мнение, препоръки и др. 

с Кампания «12 кутии» на Отдел «Образование и спорт» и пощряване на активността в 

гражданската позиция и участие в обществения живот на младежите, чрез младежки 

мероприятия и инициативи като Ден на отворените врати и др. 

Приоритет 6. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

Приоритет 7. Подпомагане връзката между институциите в полза развитието на младежта 

и подкрепа на сътрудничеството между образование, култура и бизнес в изпълнение на 

Националната Иновационна стратегия за интелигентна специализация. Поощряване 

завършването на образование и продължаване на образованието в колежи и университети, 

стажуване и допълнителни квалификации за придобиване конкурентоспособност на 

младежите в първичния пазар на труда. Организиране на срещи с бизнеса и 

образователните институции. 
Специфични цели: 
- Популяризиране на доброволчеството; 

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

- Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора; 

- Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация на младите 

хора в малките населени места и селските райони; 

- Формиране на гражданското самосъзнание и насърчаване на участие в обществения 

живот; 

- Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествен живот на 

младите хора в Общината. Чрез участие и работа по идеи и проекти, чрез обучения, работа 

в екип, младите хора да натрупат опит и умения, необходими за бъдещата им личността и 

професионална реализация; 

- Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното време 

на младите хора, за придобиване на полезни знания и умения; 

- Ангажираност в свободното време с цел превенция от противообществени прояви; 

- Популяризиране и защита на човешките права и насърчаване на междуетническата 

толерантност и диалог; 

- Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция на негативни 

социални явления; 

- Формиране на информационна политика, насочена към младите хора; 
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- Проучване на нагласите, проблемите, нуждите на младежта по населените места в 

общината (Кампания на отдел „Образование и спорт” и МКБППМН – Две могили „12 

кутии”); 

- Превенция на ранното отпадане от образователната система и поощряване завършването 

на образованието, завършване на специализации и квалификации за по-добро бъдеще на 

младежите в общината; 

- Подкрепа на връзката между бизнеса и образованието за развитието на нови 

възможности за задържане на млади специалисти в общината и възможности за 

реализация на младежта; 

- Работа по младежки проекти и програми с деца и младежи от БМЧК – Две могили, както 

и други детски и младежки клубове и организации; 

- Работа по детски и младежки дейности, инициативи и мероприятия и включването на 

деца и младежи в рискови групи, от социално–слаби семейства, малолетни и 

непълнолетни правонарушители в тях, с цел превенция на отпадането от образователната 

система, превенция на повторни противообществени прояви, включването им в 

обществото и др.  

- Други. 

Дейности – по приоритети: 
1. Засилване на активността на младежите и участието им в инициативи, в 

културния и духовния живот на общината 

 Този приоритет ще се изпълни, давайки възможност на младежите в Община Две 

могили да се включат активно в дейностите, заложени в Общински културен календар, 

Общински спортен календар, клубна и читалищна дейност и предвидени акции и 

мероприятия, насочени към деца и младежи в неравностойно положение, рискови групи и 

др. През 2016 г. са предвидени много и разнообразни мероприятия, които да дадат шанс за 

развитие и изява на деца от всякаква възрастова група и социална принадлежност. Целта е 

все повече деца да станат активни участници в обществения и празничния живот, да се 

включват в интересни за тях инициативи, да се развиват като личности. Индивидуалните и 

груповите състезания, заложени в спортния календар имат за цел да дадат плавен старт 

към работа в екип, да усъвършенстват в децата чувството за отговорност. Срещите с 

местни клубове и местни организации за благотворителност и взаимопомощ имат за цел 

да изградят в подрастващите уважение към поколенията преди тях, да станат съпричастни 

към проблемите, да развиват толерантност, съчувствие и желание за взаимопомощ.  

 През настоящата година се предвижда както включването на децата и младежите 

към дейности, мероприятия и инициативи на учебните заведения, институции, община, 

културни и читалищни заведения и др., така и съдействие при младежки инициативи, 

подпомагане на младежката дейност, създаване на клубове по интереси и др.  

2. Стимулиране гражданската активност на младите хора чрез партньорство с 

младежки организации, клубове и институции 

Заложените инициативи в Младежкия общински календар за 2016 г. са съвместни, 

което означава, че при организацията и осъществяването им ще се включат младежи от 

повече от една младежка организация, клуб и институция, което ще допринесе за 

опознаването помежду им и добра комуникация. През 2016 г. са предвидени срещи и с 

МИКЦ – Русе, които ще бъдат на разнообразна тематика, целяща информираността на 

децата по актуални въпроси и проблеми.  

Заложени са мероприятия, организирани от младежки групи като БМЧК – Две 

могили, и др. институции и организации, които да покажат нуждата от будни и 

съпричастни личности със своя собствена гражданска позиция, както и да развият в 

младежите отговорност и желание да бъдат по-добри и отдадени към проблемите и хората 

в нужда.  

Основните цели са: 

- да се стимилира готовността за работа на младежите по т.нар малки младежки 

проекти, чрез които да натрупат опит, да изявят талантите си и др.; 



 

Общински план за младежта 2016 г. на Община Две могили 
 

- 17 - 

 

 - да се създаде по-широк контакт между децата и младежите с различни интереси и 

хобита;  

 - да се развият приятелски отношения, социализация на децата и младежите от 

рисковите групи, повишаване интереса към благотворителната дейност, взаимопомощ и 

взаимотолерантност;  

 - да се развие и утвърди културната, спортната и гражданската активност;  

 - да се понижи престъпността сред младежите, броя на отсъстващите от учебни 

занятия и др.;  

 - да се подобри и утвърди здравната информираност;  

 - да се подобри информираността по отношение на актуални теми и въпроси като 

безопасност в интернет, агресията около нас и насилието над деца, експлоатация на 

детския труд и др. 

3. Насърчаване здравословен начин на живот и превенции 

Дата Инициатива Финансиране Организатор 

7 април - Ден на 

здравето 

Презентация в 

училищата за 

здравословен начин 

на живот 

БЧК – Русе и 

МКБППМН – Две 

могили 

Община Две могили, 

БМЧК – Две могили, 

МКБППМН, здравни 

служители 

17 май - Ден на 

българския спорт 

Общински 

състезания за всички 

възрасти 

Община Две могили 

– Спортен календар 

Община Две 

могили,клубове, училища 

31 май - Световен 

ден за борба с 

тютюнопушенето 

Акция на БМЧК – 

Две могили 

«Целувка» срещу 

цигара» 

МКБППМН – Две 

могили 

Община Две могили. 

МКБППМН – Две могили 

и БМЧК – Две могили 

26 юни - Ден за 

борба с 

наркотиците 

Акция на БМЧК – 

Две могили, 

консултиране на деца 

в риск 

БЧК – Русе 
 

Община Две могили, 

БМЧК – Две могили, 

здравни представители 

10 септември – 

Световен ден на 

първата помощ 

Демонстрация първа 

долекарска помощ 

Община Две могили 

– Спортен календар 

Община Две могили, 

БМЧК – Две могили, 

училища 

1 декември - 

Световен ден за 

борба със СПИН 

Раздаване на 

информационни 

брошури, акция на 

БМЧК 

БЧК - Русе 

Община Две могили, 

БМЧК – Две могили, ЦОП, 

МКБППМН, здравни 

представители 

08 май – 

Международен ден 

на Червения кръст 

и Червения 

полумесец 

 

Карнавал с деца от 

различни възрасти, 

етноси, религии, 

съвместно с 

МКБППМН – Две 

могили и деца в 

рискови групи 

МКБППМН – Две 

могили 

Община Две могили, 

БМЧК – Две могили, 

МКБППМН, училища и 

градини 

 

 Към здравната информираност през 2016 г. се планува провеждане на мероприятия 

в учебните заведения, беседи с обществените възпитатели и др.  

4. Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение: 

Дата Инициатива Финансиране Организатор 

08 май 
Карнавал за деня на 

Червения кръст с деца в 

МКБППМН - Две 

могили 

„Образование и 

спорт”, МКБППМН, 
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неравностойно положение 

и/или в рискови групи по 

инициатива на БМЧК – Две 

могили 

 

БМЧК – Две могили, 

училища и градини 

 

През годината 

Организиране на 

викторини, конкурси и др. 

за деца в неравностойно 

положение и/или в рискови 

групи 

МКБППМН – Две 

могили. 

МКБППМН,отдел 

„Образование и 

спорт” и др. 

През годината 

Инициатива по превенция 

на социалното изключване 

на младежи от общината: 

Театрално – музикални 

постановки с деца – 

доброволци и деца в 

рискови групи, младежи – 

правонарушители и др. 

Не е нужно 

МКБППМН - Две 

могили, училища, 

БМЧК – Две могили 

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

младите хора 

Дата Инициатива Финансиране Организатор 

През годината 

Конкурси: 

• „Благодаря ти, мамо” – конкурс 

за рисунка по случай 8-ми март 

• „Героите на България” конкурс 

за power point презентация – по случай 

02.06. – Денят в памет на Христо Ботев 

и загиналите за свободата на България 

МКБППМН: 300лв. 
МКБППМН - Две 

могили, училища 

През годината 

 

Участие в културния живот на 

община Две могили: 

• „Лъвски скок – в памет на 

Апостола” – културно – спортно 

мероприятие; 

• 01.март – баба Марта; 

• 03 март – Национален празник 

на Република България; 

• Дни, посветени на Филип Тотю; 

• 6 май, Гергьовден и празник на 

БА; 

• Празници на местния бит и 

култура, празнични дни на Две могили ; 

• 01. Юни – международен ден на 

детето; 

• Общински и др. събори, 

фестивали, концерти, театър и др.; 

• 24 май – празник на славянската 

писменост и култура; 

• 15 септември – първи учебен 

ден; 

• 01.октомври – международен 

ден на възрастния човек; 

• 03.декември – международен 

ден на инвалида ; 

• Коледно-новогодишни 

тържества; 

• Други. 

Община Две могили 

– Спортен и 

Културен календар 

и МКБППМН – Две 

могили 

Община Две могили, 

училища, детски 

градини, ОДК, 

местни клубове и др. 

През годината Кампания на МКБППМН – Две могили МКБППМН: 500 лв МКБППМН - Две 
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за развитие на младежките хобита и 

интереси: „В кадър: културно-

историческо наследство на Община Две 

могили” – конкурси за снимки и статии 

на млади репортери, конкурси за 

събиране на исторически факти, снимки 

на личности – важна част от миналото 

на общината и др. 

могили, училища, 

клубове и младежки 

организации 

22 април - Световен 

ден на Земята 

 

Гражданска активност: 

Почистване на прилежащи училищни 

площи 

Община Две могили 

Община Две могили, 

училища, детски 

градини, ОДК, ЦОП и 

др. 

09 май – ден на 

Европа и на 

ученическото 

самоуправление 

Младежки инициативи и дейности: 

„Кмет за един ден и Общински съвет за 

един ден” – ученическа интерпретация, 

представена в Ден на отворените за 

учениците врати 

МКБППМН: 100 

лв. 

МКБППМН - Две 

могили, училища, 

клубове и младежки 

организации 

През годината 

Участие в спортната дейност в 

общината: 

� чрез клубове и отбори; 

� чрез училища; 

� участие в общински игри и 

състезания: 

� „Лъвски скок – в памет на 

Апостола”; 

� Общински спортен турнир; 

� Спортно състезание по канадска 

борба, шах и табла за Международния 

ден на инвалида с деца и Клуба на 

инвалида по инициатива „Мост между 

поколенията”; 

� Футболен турнир за първенец 

на общината и др. турнири; 

� Бебето беглец – състезание за 

най-малките; 

� „Военни игри” 

� Състезние по Първа помощ; 

� „Спортно лято на село”; 

� Велопоход и включване в 

Първия „Събор на хорото и домашната 

гозба” 

� Други. 

Община Две могили 

– Спортен календар 

Община Две могили, 

детски градини, 

училища, ясла, 

местни клубове, 

организации и др. 

 * “Мост между поколенията” е инициатива на отдел “Образование и спорт” при 

Община Две могили, целяща утвърждаване на връзката между поколенията, взаимното 

разбирателство, подобряване на контакта между младежите и възрастните.  

 * „Спортно лято на село” е инициатива на отдел „Образование и спорт” при 

Община Две могили за занимания на деца и ученици в свободното време, с цел превенция 

на престъпността, отпадане от училище преди учебната година и др.  

 * „Кмет за един ден и Общински съвет за един ден” е инициатива на МКБППМН – 

Две могили за подтикване интереса на младежите към включване в обществения живот в 

общината, осмисляне на отговорностите в различните структури на управление и 

уважение към институциите, форма на Отворена врата между младежта и Общинската 

администрация и ръководство и Общински съвет, възможност за изява на младежи от 

различни социални и етнически групи, с различни интереси и потребности.  

* Кампанията на МКБППМН – Две могили за развитие на младежките хобита и 

интереси: „Община Две могили в младежки кадър” (конкурси за снимки и статии на 

млади репортери, конкурси за събиране на исторически факти, снимки на личности – 

важна част от миналото на общината и др.) има за цел да развива младежките интереси и 

да даде възможности за изява на млади таланти да публикуват статии на сайта на 
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общината или да бъдат използвани техни снимки в общественото пространство. 

Кампанията предвижда възможности за фото - изложби и др. 

6. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги  

 Община Две могили ще работи и в посока разширяване на обхвата и повишаване 

на качеството и достъпността на услугите в подкрепа на развитието на младите хора. 

Целта е да се подкрепят изцяло младежки групи и клубове, като се даде възможност за 

реализация на техните идеи чрез предоставяне помощ, информация и/или подкрепа според 

нуждите. Сред инициативите през 2016 г. има и много информационни кампании, целящи 

запознаване на младите хора със здравословни начини на живот, придобиване на различни 

умения, превенции на зависимости, както и с европейски институции и програми. 

Младите хора могат да се възползват и от услугите на Младежкия консултативен 

информационен център /МИКЦ/ - Русе, читалища и библиотеки, както и от услугите на 

Дирекция Бюро по труда, където могат да получат информация за предстоящи програми и 

проекти за стажове и реализация. В общината много младежи намират  реализация именно 

чрез такива програми, като ,,Старт на кариерата”, ,,Ново начало”, ,,Старт в 

администрацията”, национална инициатива ,,Работа за младите хора в България” и други. 

Информация за  тях може да се получи от Дирекция Бюро по труда – Бяла.  

 През 2015 година бяха реализирани поредица от обучения на младежкия екип от 

доброволци на червения кръст. Наученото, младежите ще приложат в учебната среда, 

както и в обществото чрез провеждане на акции, демонстрации за първа помощ и др. 

Същите вече имат опит с кандидатстване по малки проекти, като тяхното проекто 

предложение беше първа резерва за страната. Младежкия екип на червения кръст се 

включи в няколко проекта на БЧК – Русе, които успешно реализира на територията на 

общината.  

 През настоящата година, отдел „Образование и спорт” към Община Две могили ще 

се стреми към поощряване за създаване на други младежки клубове и организации и 

подкрепа на тяхното желание за изява и участие в обществения живот на общината, както 

и развиването на младежка дейност като цяло чрез предоставяне на информация или като 

свързващо звено между подрастващите и институции, личности, организации и др. 

7. Подпомагане връзката между институциите, в полза развитието на 

младежта и подкрепа на сътрудничеството между образование, култура и бизнес в 

изпълнение на Националната Иновационна стратегия за интелигентна 

специализация. Поощряване завършването на образование и продължаване на 

образованието в колежи и университети, стажуване и допълнителни квалификации 

за придобиване конкурентоспособност на младежите в първичния пазар на труда. 

Учебните заведения на територията на община Две могили имат поставени високи 

цели за качество и устойчивост на резултатите и предпоставки за младежкото развитие. 

Училищата и градините имат опит с проекти, а всяка от учебните институции се стреми 

към подобряване и осъвременяване на материалната база, поощряване на изявите и 

растежа на своите възпитаници като Личности. Постъпките на СОУ „Св. Св. Кирил и 

Методий” за приобщаване на ранно отпадналите от образователната система и 

поощряване завършването на училище, както и на ПГСС „К. А. Тимирязев” за обмяна на 

опит (Проект „Еразъм +”) и придобиване на практически стаж чрез ученически и изнесени 

практики напълно отговарят на съвременните цели на учебните заведения в изпълнение на 

Иновационната стратегия за интелигентна специализация и тенденции за качествено, 

модерно, европейско образование. 

През настоящата година, отдел „Образование и спорт” ще работи по превенцията 

от отпадане от училище, развитие на младежките дейности и нови перспективи пред 

младежите за трупане на опит и изява. За да разбере повече за интересите и потребностите 

на подрастващите в общината, Отдела ще работи и по проучване в целевата група по 

населени места чрез Кампанията „12 кутии” – малка пощенска кутия във всяко населено 

място в общината. Целта е младежите да могат да изпратят свои запитвания, да споделят 

проблеми, да направят предложения. При изказани желания за предоставяне на 
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информация, ще се обяви Ден за посещение, а при необходимост - ще бъдат поканени 

компетентни институции.  

 Неосъществената през 2015 г. отворена среща с учебни заведения, местен бизнес, 

институции по заетостта, РИО - Русе и др., също ще бъде сред приоритетите през 2016г. 

Целта е да се сподели опит, да се очертаят проблемни области във връзката между 

образованието и бизнеса, да се оформят предложения за съвместна работа и перспективи в 

развитието на взаимно-полезната дейност. Важен елемент на срещата е осъзнаването на 

потребността от превения на проблема за незавършеното образование, липса на 

специалисти и задържането на специалисти в общината чрез предоставяне на възможност 

за реализация. 

IV. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ 

Изключително важно за ефективното изпълнение на плана е координацията и 

оперативното взаимодействието между: 

 - Министерство на образованието, младежта и науката и Регионален инспекторат 

на образованието - Русе; 

 - Общинска администрация – Две могили и Кметства в Общината; 

 - Дирекция “Бюро по труда” – Бяла и клон БТ – Две могили; 

 - ЦОП, отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, 

социални и здравни институции; 

 - Училища и детски градини; 

 - Читалища и библиотеки;  

 - Регионален исторически музей – Русе, музеи и др. 

 - Спортни клубове, ОДК, местни клубове; 

 - Неправителствени организации; 

 - Служби за сигурност, пожарна безопасност; 

 - Обществен съвет по въпросите на отбраната и РСОСЗР – Русе; 

 - Районна Прокуратура – Бяла; 

- Др.; 

Приложение 1 

ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА 
ЦЕЛИТЕ НА НАЦИОНАЛНАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА 

Дейности 
Програми, инициативи и 

кампании 
Отговорни институции 

Срок за 
изпълнение 

Финансиране 

1 2 3 4 5 
 

1. НАСЪРЧАВАНЕ НА ИКОНОМИЧЕСКТАТА АКТИВНОСТ И КАРИЕРНО РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ 
ХОРА 

 
Стажове, информираност 

и съдействие, работа по 

програми и проекти, 

насочени към безработни 

младежи до 29 г. 

Създаване на възможност 

за стажуване по 

стажантски програми 

 

Община Две могили 

Бюро по труда 

През 

годината 
По програми 

 

Набелязване на конкретни 

мерки за разяснителна 

кампания във връзка с 

начина и условията за 

кандидатстване на 

младежи за работа, 

поддръжка на сайт на 

Общината и др. източници 

на информация 

Община Две могили 
През 

годината 
По програми 

Създаване на ефективни 

връзки и насърчаване на 

сътрудничество между 

работодатели и училище, 

Организиране на 

Отворена среща 

 

Директори на училища и 

др. 

През 

годината 

Община Две 

могили 
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служби по заетостта, 

висши учебни заведения , 

центрове за кариерно 

ориентиране, младежки 

организации и др. 

Подпомагане на 

младежки инициативи 

свързани с отбелязването 

на Международни дни, 

културни и спортни 

мероприятия и др.; 

включване на младежи в 

рискови групи в 

мероприятия и 

инициативи от културния 

и спортния живот на 

Общината, др. 

Включване на младежки 

групи, клубове и 

индивидуални 

представители в 

културния, спортни я и 

духовния живот на 

Община Две могили 

 

Отдел „Образование и 

спорт” при Община 

Две могили; 

МКБППМН; 

младежки клубове 

През 

годината 

Община Две 

могили и 

МКБППМН – 

Две могили 

Отворена среща с учебни 

заведения, местен бизнес, 

институции по заетостта, 

РИО - Русе и др 

Споделяне на опит, 

очертаване на проблемни 

области във връзката 

между образованието и 

бизнеса, оформяне 

предложения за съвместна 

работа и перспективи в 

развитието на взаимно-

полезната дейност и др. 

Отдел „Образование и 

спорт” при Община 

Две могили; 

МКБППМН, РИО – 

Русе, Агенция по 

заетостта/ регионален 

клон на БТ, училища, 

местен бизнес и др. 

През 

годината 
МКБППМН 100 

лв. 

 
2. ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ИНФОРМАЦИЯ И КАЧЕСТВЕНИ УСЛУГИ 
 

Актуална и достъпна 

информация, насочена 

към широк кръг от 

интереси и потребности 

 

Обновяване на интернет 

страниците на общината за 

младежки проекти, 

програми, стипендии и др. 

възможности 

 

Община 

Две могили 

През 

годината 

Не е необходимо 

 

Конкурси в различни 

сфери на науката и 

спорта, целящи 

подпомагането на 

развитието на 

младежите в повече и 

разнообразни насоки, 

както и вписването на 

деца от рискови групи в 

обществения живот. 

спортни мероприятия, 

литературни конкурси, 

музикални конкурси, 

художествени конкурси, 

конкурси за компютърни 

умения, театрални участия 

и др. 

Община 

Две могили, 

ОДК, 

Училища, 

Детски градини, ЦОП, 

МКБППМН, 

Социални институции, 

Служби за пожарна 

безопасност, РУ 

:Полиция” и др. 

 

През 

годината 

 

Община Две 

могили – 

Спортен 

календар, 

МКБППМН - Две 

могили 

Участие във фестивали 

1. Фолклорен фестивал 

“Жива вода” с. Каран 

Върбовка 

 

 

 

 

2.Събор на хърцоите, с. 

Кацелово 

 

 

 

Първи „Събор на хорото и 

домашната гозба” – с. 

Широково 

Община 

Две могили, Кметство 

Каран Върбовка, 

Читалище Каран 

Върбовка 

 

Община Две могили, 

Кметство с. Кацелово, 

Читалище с. Кацелово 

 

Отдел „Образование и 

спорт” при Община Две 

могили, МКБППМН – 

Две могили, 

Кметство с. Широково, 

общественици 

Юни 

 

 

 

 

 

 

Август 

 

 

 

 

През 

годината 

Община 

Две могили 

Кметство Каран 

Върбовка 

 

 

Община Две 

могили, Кметство 

с. Кацелово 

 

Община Две 

могили 
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Участие в Празничните 

дни на Община Две 

могили 

Международен детски 

фолклорен фестивал 

“Сфолклора от миналото - 

заедно в бъдещето” 

Община 

Две могили; 

ОДК 

 

 

25 – 29 

Август 

Общински 

бюджет 

 

 

3. НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 
 

Информация по 

въпросите на 

сексуалното и 

репродуктивното здраве, 

превенция на болести, 

предавани по полов път, 

информационна 

кампания за родители и 

ученици за рак на 

шийката на матката 

Беседи от мед. Сестри, 

БЧК – Две могили, БЧК – 

Русе и младежки екипи на 

червения кръст – Две 

могили 

Мед. сестри в училища 

БЧК и БМЧК 
През годината 

Не е нужно 

 

 

 

Превантивни кампании 

за пътна безопасност 

20 ноември – 

Международен ден на 

жертвите от пътно-

транспортни 

произшествия. 

Училища и детски 

градини, 

РУ ”Полиция”, 

БМЧК и МКБППМН 

20 ноември 

Не е нужно 

 

 

 

Спортни мероприятия и 

срещи 

Разнообразни културно – 

спортни и спортни 

мероприятия 

Община 

Две могли 

Училища, градини, ясла, 

ОДК, ЦОП и др. 

През годината 

Община Две 

могили – 

Спортен 

календар 

 

Разработване и 

разпространение на 

здравна информация 

Отбелязване на 1 декември 

– Ден за съпричастност 

към засегнатите от 

ХИВ/СПИН 

и др. 

Община Две могили, 

ЦОП, Училища, 

МКБППМН, 

БЧК – Русе и БМЧК – 

Две могили, здравни 

служители 

01 Декември БЧК - Русе 

Превантивна работа с 

младежи 

правонарушители. 

Срещи и беседи 

 

МКБППМН, 

обществени 

възпитатели, отдел 

„Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 

подпомагане” 

През годината Не е нужно 

Кампании за 

преодоляване на 

негативните тенденции 

сред младите хора 

Запознаване със ЗБППМН 

 

 

МКБППМН, РУП – Две 

могили, обществени 

възпитатели 

 

През годината Не е нужно 

Стимулиране на 

детския и младежкия 

спорт 

 

Спортни състезания, 

турнири, походи и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карнавали, празници и 

др. 

 

 

 

- Спортен календар 

на Община Две могили за 

2016 год. 

- Подпомагане 

развитието на местни 

младежки и ученически 

спортни клубове и 

инициативи 

 

 

 

 

Отдел „Образование и 

спорт” - Община Две 

могили, 

МКБППМН, 

Училища, БМЧК – Две 

могили, ОСКПБП, ФК 

„Две могили” (деца и 

юноши), ОДК, клуб за 

бойни спортове, други 

местни младежки 

клубове; 

 

 

 

 

През годината 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

Две могили 

 

 

 

Ден на детето – Дискотека 

„Балония” с ЦДГ; 

 

Пролетен карнавал” с 

Отдел „Образование и 

спорт” при Община Две 

могили, Училища, 

Детски градини, БМЧК 

През годината 
МКБППМН: 

700 лв. 
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БМЧК – Две могили и др. 

 

Книжки за първокласника 

за 15 септември 

– Две могили и др. 

 
4. РАЗВИТИЕ НА МЛАДЕЖКОТО ДОБРОВОЛЧЕСТВО  

 

Насърчаване и 

подпомагане на участие на 

българските младежи в 

младежко доброволчество 

 

 

-Усъвършенстване на 

работата по привличане, 

мотивиране и задържане 

на доброволци на 

Български младежки 

Червен кръст; 

- Популяризиране на 

дейността на 

организацията чрез 

включване на 

представители в 

спортни дейности, 

образователно – 

информационни 

кампании, акции за 

превенция на 

тютюнопушенето и др. 

Община Две могили 

БМЧК – Две могили, 

БЧК – Русе, училища 

През годината 

Не е 

необходимо 

 

- Реализация на 

поставените цели през 

годината на младежите 

от БМЧК – Две могили, 

както и включване в 

регионални акции и 

кампании, проекти и др. 

БМЧК – Две могили, 

училища, МКБППМН – 

Две могили, БЧК – Русе, 

Община Две могли, 

институции, 

общественици и др. 

През годината 
МКБППМН 

300 лв. 

Обучение и квалификация 

на млади доброволци 

Участие в обучения с 

екипа от 

професионалисти на 

БМЧК – Русе на 

доброволци от 

общината за ателиета по 

психосoциална 

подкрепа, както и за 

първа долекарска и 

първа психологична 

помощ и създаване на 

младежки авариен екип 

(МАЕ) в общината, 

участия в младежки 

проекти и др. 

БЧК – Русе и БМЧК – 

Две могили 
През годината 

БЧК - Русе 

 

 

Популяризиране и 

поддържане на добри 

практики 

 

Издаването на табла и 

материали с цел 

превенция; 

- 14.02. – Свети 

Валентин с БМЧК; 

- 08.05. Карнавал за 

празника на Червения 

кръст; 

- 18.10 – европейски ден 

за борба с трафика на 

хора; 

- 16.11. Честване на 

международния ден на 

толерантността; 

- 01.12 – международен 

ден за борба с болестта 

Училища, 

БМЧК – Две могили 

 

През годината 

МКБППМН, 

БЧК - Русе 
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СПИН; 

- включване в акции за 

пътна безопасност, 

борба с 

тютюнопушенето и др.; 

- Други дейности и 

инициативи. 

Благотворителни 

открити базари 

„Работилничка на 

малките ръчички” на 

БМЧК – Две могили 

съвместно с детските 

градини в общината, 

чрез които най-малките 

жители на общината да 

получат възможност да 

покажат изработени 

ръчно предмети, свои 

програми с песнички и 

стихове и др. 

Детски градини, БМЧК 

– Две могили 
През годината 

Не е нужно 

 

Средствата от 

продажбите 

ще бъдат 

предоставени 

на детските 

градини 

Оказване на 

хуманитарна помощ на 

лица и семейства, 

пострадали в следствие 

на природни бедствия и 

катастрофи, както и 

семейства в рискови 

групи и социално слаби 

Община Две могили; 

БЧК 
През годината 

БЧК - Русе 

 

 

Международен ден на 

Земята 

Хигиенизиране, 

залесяване, 

доброволческа 

кампания 

Община Две могили 

Училища, ОДК, ЦОП 

идр. 

 

22 Април 
Община Две 

могили 

 
5. ПОВИШАВАНЕ НА ГРАЖДАНСКАТА АКТИВНОСТ НА МЛАДИТЕ ХОРА 

 

Кампания за 

популяризиране на 

местното 

самоуправление и 

местната 

администрация 

- Организиране и 

провеждане на седмица на 

отворените врати по 

случай Деня на 

българската община 

(12.10.); 

- «Кмет и общински Съвет 

за един ден» 

 

Община 

Две могили, 

Училища 

През годината 

МКБППМН – 

Две могили 

 

Поощряване на 

създаването и 

развитието на 

младежки клубове и 

организации по 

интереси и нужди на 

подрастващите и 

реализация на техните 

инициативи 

Срещи с младежки клубове 

към учебните заведения, 

клубове по интереси, 

младежки организации, 

доброволчески клубове и 

др. за запознаване с 

техните желания и 

потребности, 

инициативите и 

мероприятията, които 

искат да осъществят и 

подпомагане на тяхната 

дейност 

Община 

Две могили, МКБППМН 

– Две могили, 

Училища, клубове, др. 

През годината 
МКБППМН – 

Две могили 

 
6. РАЗВИТИЕ НА МЛАДИТЕ ХОРА В МАЛКИТЕ НАСЕЛЕНИ МЕСТА И СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 
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Проучване на 

потребностите, 

интересите и 

желанията на младите 

хора 

Провеждане на 

проучвания: 

Кампания „12 кутии” - 

Кутии за препоръки, 

запитвания и 

предложения” до 

„образование, младеж и 

спорт при община Две 

могили” в 12-те населени 

места в общината 

Кампания на Отдел 

„Образование и спорт” 

при Община Две могили 

 

Отдел 

„Образование и 

спорт” при 

Община Две 

могили 

 

МКБППМН 

100 лв. 
 

 

Насърчаване на 

инициативи на 

младежите в малките 

населени места. 

Празници на местния бит и 

култура; Спортно лято на 

село, фестивали и събори и 

др. 

 

 

Община 

Две могили 

кметства 

 

 

Отдел 

„Образование и 

спорт” при 

Община Две 

могили, ОДК, 

Кметства и др. 

 

Община 

Две могили, 

Кметства, 

МКБППМН – 

Две могили, 

ОДК и др. 

 
7. РАЗВИТИЕ НА МЕЖДУКУЛТУРНИЯ И МЕЖДУНАРОДНИЯ ДИАЛОГ 

 

Насърчаване и 

толерантност между 

отделните етнически 

общности 

Концерт на ромска вокална 

група “Ланомен” 

 

Община 

Две могили 
Април 

Община Две 

могили 

Запознаване с традициите 

и фолклора на отделните 

етнически общности – Ден 

на толерантността 

 

ОДК, 

Отдел „Образование и 

спорт” 

месец Ноември 

 
Не е нужно 

Включване на деца и 

младежи от всички етноси 

в културни, образователни, 

спортни и др. инициативи 

на общината 

 

Отдел „Образование и 

спорт”, МКБППМН – 

Две могили и др. 

През годината 

Община Две 

могили, 

МКБППМН – 

Две могили 

 

 

 
8. ПОВИШАВАНЕ РОЛЯТА НА МЛАДИТЕ ХОРА В ПРЕВЕНЦИЯТА НА ПРЕСТЪПНОСТТА 

 

Насърчаване активното 

участие на младите 

хора в превантивни 

програми и кампании 

 

 

Информационно- 

образователни кампании на 

МКБППМН 

Секретар на 

МКБППМН 
През годината Не е нужно 

Спортни, културни и 

образователни мероприятия, 

целящи ангажираността, 

социализацията и мотивацията 

на децата в подрастваща 

възраст 

 

МКБППМН, 

РУП - Две могили, 

обществени 

възпитатели, отдел, 

ОДК, ЦОП, отдел 

„Закрила на детето” 

към Дирекция 

„Социално 

Подпомагане”, 

училища, др. 

През годината 

Община Две 

могили, 

МКБППМН – 

Две могили 

Конкурси, срещи, беседи, 

презентации, прожекции на 

филми, театрални постановки и 

други мероприятия на 

Комисията и обществените 

възпитатели, насочени към деца 

в рискови групи за тяхната 

ангажираност в свободното 

време, социализацията и 

мотивацията им. 

МКБППМН, 

обществени 

възпитатели, ОДК, 

ЦОП, отдел 

„Закрила на детето” 

към Дирекция 

„Социално 

Подпомагане”, 

Училища, други 

През годината 
МКБППМН – 

Две могили 

 Осъществяването на конкретните дейности в плана ще повиши познанията, 

готовността и активността на младите хора в общината. Чрез участие и работа по идеите, 
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проектите, обучения, работа в екип, младите ще натрупат опит и умения необходими за 

бъдещата им професионална реализация. 

V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 
ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
 В хода на реализиране на плана ще се извършват наблюдения, проучвания, анкетни 

допитвания. 

 Оценката на изпълнението на плана ще се извършва на база следните показатели: 

- съответствие на целите с потребностите на младите хора; 

- ресурси за реализирането му; 

- степен на постигане на целите; 

- въздействие върху целевата група; 

- устойчивост на ефекта върху целевата група. 

VI. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 
ПЛАНА 
 Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на 

общината. 

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

като присъствие на младежката тематика в медиите. 

 

Планът е отворен за промени и актуализация през целия период на действие. 

Общински план за младежта за 2016 е приет с Решение № 84 на заседание на 

Общински съвет с Протокол № 6 от 29.01.2016 г. 

 

 


