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І. ВЪВЕДЕНИЕ 
Настоящият план е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта (обн. ДВ, 

бр. 31 от 20.04.2012 г., в сила от 20.04.2012 г., изм., бр. 68 от 02.08.2013 г. в сила от 02.08.2013 

г., бр. 14 от 20.01.2015 г.) и Националната стратегия за младежта (2012-2020 г.) на Република 

България. 

Общинският план е документ за планиране на младежката политика на местно ниво. 

Той разглежда и анализира интересите, нагласите, нуждите и социалния статус, 

демографската ситуация, условията на образование, неформално учене, професионално, 

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

икономическия живот. 

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

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

етническа, национална, социална и кулутрна принедлежност. 

Годишният общински план за 2019 година съдържа следните задължителлни раздели: 

 

Анализ на предизвикателствата пред младежта в община Две могили; 
 
Приоритети и специфични цели за привеждане на общинската политика за младежта и 
мерки за постигането й; 
 
Предвиждане на дейности, които да допринасят за постигане на целите на Общинския 
план; 
 
Организация и координация за постигане на целите; 
 
Действия по наблюдение, оценка и актуализация на Общинския план за младежта; 
 
Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на плана. 
 
 

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 й. 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. 

По данни от ГРАО – Две могили към януари 2018 г., броя на жителите по постоянен 

адрес и по настоящ адрес е както следва:  

• Общо лица с постоянен адрес на територията на Община Две могили – 9 596 

души 

От тях: 

- жителите на град Две могили са 4 506 души; 

- жителите на селата са 5090 души; 

• Общо лица с настоящ адрес на територията на Община Две могили – 8 696 

души; 

От тях: 
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- жителите на град Две могили са 4029 души;  

- жителите на селата са 4 667 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 декември 2016 година както следва:  

 

 

Община 

Две могили 

Общо: в т.ч. града: 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо 8 494 4 216 4 278 3927 1946 1 981 

Под трудоспособна 

възраст 
1 074 578 496 578 303 275 

В трудоспособна 

възраст 
4 737 2 651 2 086 2 371 1297 1074 

Над трудоспособна 

възраст 
2 683 987 1 696 978 346 632 

 

Миграцията на населението от общината към други населении места и чужбина с цел 

работа трайно се покачва. За младежите, които са отпаднали от образователната система, 

нямат придобита степен на професионална квалификация, възможностите им за задържане на 

пазара на труда са ограничени. 

Механично движение (миграция) на населението на община Две могили по пол към 31.12.2016 

г. 

 

Заселени Изселени Механичен прираст 

всичко мъже жени всичко мъже жени всичко мъже Жени 

135 55 80 178 74 97 -36 -19 -17 

 

Източник: НСИ 

Основната характеристика на младежката общност в Община Две могили, както и 

предизвикателствата пред нея не са по-различни от тези на младежите по принцип в 

национален мащаб. Характеристиката и дефинирането на предизвикателствата, изтъкнати в 

Националната стратегия са присъщи и определящи поведението и житейската ориентация на 

младежите и от нашата община. Стремежът към независимост и самореализация е 

доминираща черта сред младите хора в общината ни. През последните години се наблюдава 

засилване на желанието за емиграция особенно сред по-ниско образованата част. 

Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от общата за страната 

тенденция да търсят реализация в големите градове на страната, а част от тях и в чужбина.  

Основна цел е подобряване на качеството на живот на младите хора от Община Две 

могили и условията за успех на всеки млад човек чрез устойчиви механизми за инвестиране в 

младежта, като значим социален капитал за мобилизиране на потенциала на младите хора в 

развитието на България и Европейския съюз. 
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II. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 
1. Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 

- достъп до образование 
На територията на Общината има три общински училища и 2 детски градини с 

прилежащи 2 филиала. Училищата са едно средно, едно основно и една професионална 

гимнизая. Специалностите в професионалната гимназия са: Селски туризъм, Агроекология, 

Механизация на селското стопанство, Растителна защита и агрохимия и Производител на 

селскистопанска продукция.  

Разпределението им по паралелки и групи е както следва: 

 

 
Брой учебни 

заведения 
Паралелки 

Общо деца 
за учебната 
2018/2019 г. 

Детски градини    

 2  188 деца 

Училища    

I-IV клас 2 12 227 ученика 

V-VII клас 2 9 159 ученика 

VIII-XII клас 2 14 265 ученика 
          Източник :НЕИСПУО 

 
ДГ „Първи юни”- с. Баниска 
Брой на децата в ДГ „Първи юни” с. Баниска и филиал „Детелина” с. Бъзовец – 57 (към 

януари 2019 година). 
1. Приоритети в работата за 2019 г. 

1.1. Създаване на условия и подкрепа на творческите способности на всяко дете във 

всички дейности. 

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

осигуряване на предпоставки за безпроблемна адаптация в училище. 

1.3. Насърчаване на играта и двигателната активност, както и дейностите на открито. 

2. Участия и работа по национални програми и проекти 

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

храненето на децата от подготвителните групи.  

2.2. 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. 

4. Планирани дейности и мероприятия за 2019 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; 

- Посещение в библиотеката в с. Баниска; 

- Празнуване на Лазаровден и Великден; Отбелязване на 9 май- Деня на Европа; 

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

Народно читалище с. Баниска през м. август.  

 
ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили 
 

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

филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово за учебната 2018/2019 г. – 131 деца (към януари 2019 

година). 

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

личност: 
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- ежемесечно са планирани празници и развлечения, свързани с българския календар на 

празниците; 

- Баба Марта-Опазване на българските традиции и обичаи; 

- Обичам те, Българийо !-Тържествено отбелязване на 3-ти март; 

- Пролетни празници - Опазване на българските традиции и обичаи; 

- „Аз се движа безопасно” – спортен празник; 

- Ден на Светите братя Кирил и Методий; 

- посещения на театрални трупи; 

- планирани са спортни празници, практически обучения; 

- 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; 

- отбелязване на официалните празници и международни дни; 

- Децата от ДГ вземат участия и в дейности и мероприятия извън детската градина, 

организирани от Община Две могили и Нардно читалище „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две 

могили. 

3. Приоритети в работата на детската градина през учебната 2018/2019 г. са: 

3.1. Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко 

направление от държавните образователни изисквания; 

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

творчество на децата от различни етноси; 

3.3. Създаване на оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за 

интелектуалното и индивидуалното развитие на всяко дете; 

3.4. Прилагане и спазване на държавните образователни изисквания за предучилищно 

възпитание и подготовка и за документите за системата на народната просвета; 

3.5. Качество на задължителната подготовка на децата две години преди постъпването 

им в първи клас за бъдещата им безпроблемна адаптация в училище; 

3.6. Гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в І - ви клас. 

3.7. Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на 

детето в активна позиция по отношение на знанията. 

3.8. Интеграция и социализация на деца от малцинствен етнически произход и деца със 

СОП. Толерантност към различията. 

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

градина. 

4. Приоритети в развитието на детското заведение през 2019 година ще бъде участие и 

работа по проекти, обмяна на опит и др., както и отбелязване на 50-годишнината от 

създаването на Целодневна детска градина «Св. св. Кирил и Методий» - гр. Две могили. 

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

храненето на децата от подготвителните групи.  

4.2. 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. 

 
ОУ „Христо Ботев“ - с. Баниска 

1. Брой на децата от ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска – 63 (към януари 2019 година). 

2. Участия и работа по Национални програми и проекти: 

2.1. Национална програма за по-пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст – осигуряване на безплатна закуска на всяко дете, „Училищен плод” и 

„Училищно мляко”; 

2.3.  НП „Твоят час”; 

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

храненето на децата от подготвителните групи; 



Общински план за младежта 2019 г. на Община Две могили 

- 7 - 

 

2.6. 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.; 

 

С Решение №829 от 22.11.2018 г. на МС ОУ Христо Ботев – с. Баниска е включено в 

Списъка на защитените детски градини и училища за 2019 г. 

 
СУ „Св. св. Кирил и Методий“ - гр. Две могили 

1. Брой на децата от СУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр. Две могили – 441 ученика (към 

януари 2019 година). 

2. Работи се успешно по Национални програми и проекти: 

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

храненето на учениците от I до IV клас; 

2.2. 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.; 

2.3.Национална програма за по–пълно обхващане на учениците в задължителна 

училищна възраст от 1 до 4 клас; 

2.4.Национална програма „С грижа за всеки ученик”; 

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

2.6. НП „Твоят час”; 

2.8. 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, спортни състезания. 

3. Перспективи и цели пред СУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили през 2019 

година: 

- 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 ученицикъм януари 2018 година е 157 ученика. 

2. Проекти, национални програми и др. 

2.1. 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.; 

2.2. 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; 

2.3. Работи се активно по проект „Твоят час”;  

2.4. Проект „Подобряване на образователната среда и осигуряване на равен достъп до 

качествено професионално обучение в ПГСС „К. А. Тимирязев” гр. Две могили” по 

Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г. 

            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 2018 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.  
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3. Планувани мероприятия и/или идеи за организиране на срещи и мероприятия, 

целящи подпомагане развитието на младежите:  

- изработване на материали и презентации за национални и културни празници; 

 - 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; 

- Съвместна работа на доброволците от БМЧК – Две могили от СУ „Св. Св. Кирил и 

Методий“ и ПГСС „К. А. Тимирязев”.  

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. 

 
ЦПЛРИСКИОНИС „Д- р Пангелов” – гр. Две могили  
Центърът „Д-р Д. Пангелов” - Две могили е обслужващо извънучилищно звено в 

системата на образованието със специфичен учебно – възпитателен процес за обучение и 

възпитание на деца от 6 до 19 години. Ръководството на Центъра е поверено на специалисти, 

творци и учители, които изпълняват общинската и държавна политика за работа с деца през 

свободното време. По данни от НЕИСПУО към януари 2019 г. в Центъра се обучават 340 деца. 

В Центъра се работи в три основни направления: Изкуства, Наука и технологии и Спорт. 
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, създават приятелства. ЦПЛРИСКИОНИС – Две могили 

работи за равен старт на всички деца от община Две могили, независимо от тяхната социална 

прослойка и етнос. 

Детския център е организатор на общински, национални състезания, конкурси, изложби 

и международни фестивали.  

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

международно равнище носят много награди на Центъра, участията на музикалните състави са 

необходима част от културното битие на общината. Възпитаници на ЦПЛРИСКИОНИС 

участват в състезания, като заемат призови места. Децата от групата по приложни изкуства 

участват в редица конкурси за рисунки, организирани от община Две могили и на национално 

ниво.  

- Заетост /Септември 2018 г./ 
Регистрирани  безработни лица  –418 лица.  

Регистрирани безрабтни към БТ – гр. Бяла  

До 19 г.- 4 

От 20 г. -24 г. – 11 

От 25 г.-29 г. - 25 

Новорегистрирани младежи до 29 год. през месец септември – 5 лица 

 

             - Миграционни процеси 
По данни от последната подадена информационна схема от Националния 

статистически интитут, 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.  

 

- Ниво на информираност и придобити умения за здравословен начин на живот 
В регистрираните здравни кабинети в детските градини и училища в гр. Две могили 

медицинските специалисти работят съвместно с РЗИ за промоция на здравето и профилактика 
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на болестите и оказват първа долекарска медицинска помощ. На територията на общината има 

6 общопрактикуващи лекари. Ежегодно се изнасят лекции от здравни специалисти, относно 

здравословния начин на живот и хранене. В превенция на тютнопушеното и употребата на 

алкохолни и наркотични вещества се провеждат ежегодно информационни кампании.  

 

- Младежко добровлчество 
 

В община Две могили има създадена доброволна младежка организация на БМЧК. Към 

настоящия момент в организацията членуват 20 доброволци. Дейността им е в изпълнение на 

приетите планове за работа и насоки за развитие и е съсредоточена в различните направления 

на дейност на организацията – организационно развитие, социално-помощна дейност, здравно-

просветна дейност, фондонабирателна дейност и др. 

- Спортни дейности 
Община Две могили полага целенасочени усилия за развитието на спорта и по-конкретно 

детско-юншеския спорт, както и създаване на повече клубове за масово практикуване на 

различни видове спорт.  

 През 2018 година бе регистриран в Търговския регистър и регистъра на юридическите 

лица с нестопанска цел, Футболен клуб „Филип Тою 2018” – гр. Две могили. Своята дейност на 

територията на общината развиват още „Обединен спортен клуб по тенис на маса, бадминтон, 

плуване и петанка” и Клуб по бойни изкуства „Динамо” – клон Две могили. 

Спортни обекти за масов спорт са: 

1. мини баскетболно игрище, намиращо се в Градския парк в Две могили; 

2. футболните терени с изкуствена настилка, намиращи се в двора на СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” и Градския стадион. 

3.  В двора на ПГСС „К. А. Тимирязев” е изградена външна фитнес площадка. 

- Достъп до социални услуги 
В община Две могили се предоставят следните социални услуги: 

Услугата «Домашен социален патронаж» се предоставя от Общинско предприятие 

„Обществено хранене” в 11 населени места на Общината. Услугата е финансирана от 

общинския бюджет, като капацитета й е 200 места към декември 2017 г. Услугата, 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 ЦНСТПЛУИ и ЗЖЛУИ. Предлага топъл обяд и на учениците 

от СУ «Св. Св. Кирил и Методий» - гр. Две могили. 

На територията на общината функционират: 

Защитено жилище на лица с умствена изостаналост /ЗЖЛУИ/ с капацитет 8 лица. 

Услугата осигурява включваща, приемаща и стимулираща развитието среда на хора със 

специални потребности, уют и удобство. Това са важни предпоставки, за да се развият техните 

потенциални възможности, да бъдат ценни участници в живота на общността, да се подготвят 

доколкото е възможно да водят независим ,,самостоятелен начин на живот”. Предлаганите 

социални услуги и начина на организация на живота и дейностите в къщата допринасят за 

добиване на самочувствие, че са равнопоставени членове и имат равни шансове за живот и 

реализация, като всички членове на обществото.  

Център за настаняване от семеен тип на пълнолетни лица с умствена 
изостаналост /ЦНСТПЛУИ/. Социалната услуга е от резидентен тип с капацитет 15 

потребителя /9 жени и 6-ма мъже/, като към настоящия момент капацитета е запълнен. В 

центъра са създадени възможности за водене на пълноценен, самостоятелен и достоен живот 

за потребителите на социалните услуги. Не се допуска дискриминация по пол, етническа 

принадлежност, здравословно състояние, възраст. Активно е участието на потребителите в 

обществения живот. Всички лица имат осигурен равен достъп до здравеопазване, медицинска 

и социална рехабилитация. Отдихът, културните и спортните занимания се съчетават с 
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духовно и личностно усъвършенстване. Всяко лице получава специална подкрепа и грижи, 

способстващи за максималното развитие на неговия потенциал. 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - Центърът за обществена подкрепа 

осъществява грижа за деца и семейства в рискови групи и предоставя превенция чрез различна 

дейност, сред които са спорта и туризма. Центъра предоставя следните услуги: Ресурсно 

подпомагане на деца със специални образователни потребности, Превенция на отпадане от 

училище, Превенция на отклоняващо се поведение при деца и работа  с деца с отклоняващо се 

поведение, Семейно консултиране и подкрепа на биологичното семейство, Семейно 

планиране, Деинституционализация и реинтеграция на деца, при които има възможност за 

връщане в семейна среда, Промоция и работа по „Приемна грижа”. През 2018 година 

социални услуги в ЦОП са ползвали 88 деца. Към Центъра функционират следните 

терапевтични ателиета: „Приложни изкуства”, „Направи си сам”, „Градинарство”, „Забавни 

игри”, „Спорт и туризъм”. 

- Достъп до информация и услуги 
Община Две могили предоставя на своите младежи достъп до информация и услуги чрез 

няколко източника: 

Към всички народни читалища на територията на общината има общодостъпни 

библиотеки, като най-голямата от тях е към НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, 

която изпълнява и методически функции. Към народните читалища в гр. Две могили и с. 

Чилнов има обзаведени компютърни кабинети, финансирани от фондация „Глобални 

библиотеки”. Чрез това се осигурява безплатен и неограничен достъп до интернет на всички 

желаещи. 

В интернет страницата на Община Две могили се публикува подробна и своевременна 

информация, касаеща младите хора. През 2018 г. беше създадена официална фейсбук страница 

на Община Две могили в която допълнително се публикува информация, снимков и видео 

материал относно дейността на общината. 

 

- Форми и структури за изявяване на гражданска активност 
В Български младежки червен кръст – клуб Две могили членуват около 20 доброволци, 

които работят за популяризиране на доброволческата дейност сред връсниците си, 

активизиране дейността по превентция на зависимости и болести, предавани по полов път, 

организиране на благотворителни акции. 

-  Ролята на младите в превенцията на престъпността 
В община Две могили действа Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни лица. За 2018 година бяха образувани общо 4 възпитателни дела, 

като са разгледени 6 – две образувани през декември 2017 г. и четири образувани през 2018 г. 

Наложени са 12 възпитателн мерки. Към МКБППМН двама обществени възпитатели работят 

за коригиране на поведението на деца с противообществени прояви. МКБППМН реализира 

превантивни дейности, беседи и инициативи на теми, свързани с различни зависимости, 

сексуално здраве, насилие и други. 

 

 
Приоритет 1. Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на младите 

хора.  

Специфична цел 1: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за 

качествен живот на младите хора в общината. 

 

Приоритет 2. Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

 
Приоритет 3. Насърчаване на здравословния начин на живот 

 

Специфична цел 1 Превенция на факторите, създаващи риск за здравето на младите хора; 

Постигане на по-високо ниво на информираност; 



Общински план за младежта 2019 г. на Община Две могили 

- 11 - 

 

Специфична цел 2: Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и 

превенция на негативни социални явления. 

 

Приоритет 4. Превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение 

Специфична цел 1: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение. 

 

Приоритет 5. Развитие на младежко доброволчество. 

 

Специфична цел 1: Популяризиране на доброволчеството. 

 
Приоритет 6. Повишаване на гражданска активност на младите хора, подпомагане развитието 

на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

Специфична цел 1: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младите хора; 

Специфична цел 2: Формиране на гражданско самосъзнание и насърчаване на участие в 

обществения живот; 

Специфична цел 3: Развитие на неформално образование за пълноценно използване на 

свободното време на младите хора, за придобивани на полезни знания и умения; 

 

Приоритет 7. Развитие на младите хора в малките населени места и селските райoни. 
Специфична цел 1: Осигуряване на ефективен достъп до образование, обучение, информация 

на младите хора в малките населени места. 

 
Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог 

Специфична цел 1: Популяризиране на човешките права и европейските институции. 

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

Специфична цел 1: Формиране на информационна политика, насочена към младите хора; 

 
IV. ДЕЙНОСТИ ПО ПРИОРИТЕТИ 

Дейности – по приоритети: 
 

Приоритет 1 Насърчаване на икономическа активност и кариерното развитие на 

младите хора.  

           Дейност 1 Използване на Оперативн програми и други източници на финансиране за 

личностно развитие на младите хора. 

 

Приоритет 2 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

 

 Дейност 1 Подобряване достъпа до информация и качествени услуги – свободен 

достъп на младите хора до Центъра за информация и обслужване на гражданите в Община Две 

могили; 

 Дейност 2 Публикуване на интернет страницата на общината на информация за 

национални и европейски програми, даващи възможност за обучение, стажуване и мобилност 

на младите хора. Публикуване на фейсбук профила на общината на текстови, снимков и видео 

материал, касаещ младите хора. 

  

 Приоритет 3 Насърчаване на здравословния начин на живот 
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Дейност 1: Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция 

на негативни социални явления; 

 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Апри-май Общински футболен 

турнир 

200.00 лв. МКБППМН 

Община Две могили 

През годината Ученически турнир 

по тенис на маса на 

открито 

 

200.00 лв. ЦПЛРИСКИОНИС 

МКБППМН 

През годината Ученически турнир 

по баскетбол 

200.00 лв. МКБППМН 

Община Две могили 

През годинта Ученически турнир 

по войлебол 

 

200.00 лв. ЦПЛРИСКИОНИС 

Община Две могили 

МКБППМН 

През годината „Общински турнир 

по шахмат 

 

200.00 лв МКБППМН 

Община Две могили 

През годината Общински футболен 

турнир на малки 

вратички за купата на 

Общински съвет 

Общински съвет Общинки съвет 

Община Две могили 

 

 Приоритет 4 Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение 

Дейност 1: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение 

 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Целогодишно Инициативи с деца-

потребители на ЦОП, 

работилници, 

ателиета 

ЦОП ЦОП – Две могили 

Община Две могили 

Целогодишно Изработване на 

картички, 

мартенички и др. с 

благотворителна цел 

 

ЦОП, НЧ „Св. св. 

Кирил и Методий” – 

гр. Две могили, 

МКБППМН 

ЦОП – Две могили 

Община Две могили 

МКБППМН 

НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий” – гр. Две 

могили 

 

 

Приоритет 5. Развитие на младежко доброволчество. 

 

Дейност 1: Популяризиране на доброволчеството 

 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Септември - 

Октомври 

Залесяване на 

поречието на р. 

Черни Лом, край с. 

Широково 

Общински бюджет Община Две могили 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

ПГСС „К. А. 

Тимирязев” 
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 Приоритет 6. Повишаване на гражданска активност на младите хора, 

подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младите хора 

Дейност 1: Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на младите хора 

 

 

 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Целогодишно Участие на деца и 

младежи в 

национални и 

междунардни 

състезания и 

фестивали 

ЦПЛРИСКИОНИС ЦОП – Две могили 

Община Две могили 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

ПГСС „К. А. 

Тимирязев” 

ЦПЛРИСКИОНИС 

Целогодишно Участие на деца и 

младежи в чествания 

и отбелязвания на 

официални и 

национални 

празници, 

организирани от 

Община Две могили 

Община Две могили 

НЧ „Св. св. Кирил и 

Методий” – гр. Две 

могили 

Народни читалища в 

населените места 

 

Община Две могили 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

ПГСС „К. А. 

Тимирязев” 

ЦПЛРИСКИОНИС 

Народни читалища 

 

Дейност 2 Развтие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното 

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

 

Месец Инициатива Бюджет Организатор 

Целогодишно Отбелязване на 

различни световни 

дни с обществено 

значение. 

Общински бюджет ЦОП – Две могили 

Община Две могили 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

ПГСС „К. А. 

Тимирязев” 

ЦПЛРИСКИОНИС 

02-07 Април Отбелязване на 

Седмицата на 

детското четене и 

детската книга 

Общински бюджет ЦОП – Две могили 

Община Две могили 

СУ „Св. св. Кирил и 

Методий” 

ПГСС „К. А. 

Тимирязев” 

ЦПЛРИСКИОНИС 

 

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

райoни 

 
Дейност 1 Използване на програмите на Дирекция „Бюро по труда” за кариерно развитие на 

младите хора; 

Дейност 2 Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги. 

 

Приоритет 8. Развитие на междукултурния и международния диалог 
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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 2019 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.   

 

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

 

Дейност 1: Провеждане на информационни кампания за насърчаване на активното участие на 

младите хора в превантивни програми и кампании; 

Дейност 2 :МКБППМН ежегодно организира в училищата и извън тях инициативи и 

кампании за превенция на различни зависимости, сексуално здраве, насилие и други; 

 

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 и науката – гр. София и Регионално управление на 

образованието – гр. Русе; 

 - Общинска администрация – Две могили и Кметства в Общината; 

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

 - ЦПЛРИСКИОНИС „Д-р Пангелов” – гр. Две могили, ЦОП – гр. Две могили, Отдел 

„Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, социални и здравни институции; 

 - Училища и детски градини; 

 - Читалища и библиотеки;  

 - Спортни клубове, местни клубове; 

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

 

 

 
V. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИЯ 
ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
 
 Изпълнението на Плана ще се наблюдава текущо през годината чрез отчитане 

постигането на индикатори: 

� Брой изпълнени инициативи от младежкия календар за 2019 г.; 

� Брой млади хора, участвали в дейностите; 

 Актуализация на плана ще се осъществява при необходимост. 
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VI. РЕД И НАЧИН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ И ПУБЛИЧНОСТ НА 
ПЛАНА 
 
 Дейностите за реализация на Плана ще се популяризират чрез: 

� Интернет сраницата на Община Две могили; 

� Фейсбук профила на Община Две могили 

� Местни електронни и печатни меди; 

� Други подходящи форми 

 

 

 

 

 

КРАСИМИРА РУСИНОВА 
Зам.- кмет на Община Две могили 

За Кмет, съгл. Заповед № 176/06.02.2019 г. 

на Кмета на Община Две могили 

 

Изготвил: 

Галина Кръстева, мл. експерт „Образование и спорт”  

и секретар на МКБППМН – Две могили 

 

 


