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I. ВЪВЕДЕНИЕ 
Състоянието на младите хора и мястото им в обществото са едни от важните 

приоритети в общините. Активното участие на младите хора в решенията и действията на 

местно и регионално ниво е крайно необходимо в стремежа да се изгради по-

демократично, всеобхватно проспериращо общество. Проблемите на младежите, тяхната 

професионална реализация и мястото им в обществения живот са едни от важните 

приоритети за Община Две могили. 

Когато местните и регионални власти подкрепят и насърчават младежкото участие, 

те допринасят и за социалната интеграция на младите хора. Всяка политика или дейност, 

създадена с цел насърчаване на младежкото участие трябва да осигури културна среда на 

зачитане на младите хора и да вземе под внимание разнообразните нужди, условия и 

стремежи на младото поколение. 

Общинският план за младежта на Община Две могили е разработен на основание 

Закона за младежта и Националната стратегия за младежта 2012-2020 и неговата цел е да 

планира 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. Цели създаването 

на благоприятни условия за училищно образование, неформално обучение, за 

професионално, социално и личностно реализиране на младите хора, за участието им в 

обществения и икономически живот, за приобщаването им към управлението на местно 

ниво. Чрез разработването и реализирането на Общинския план за младежта, общината се 

стреми да осмисли свободното време на подрастващите, да стимулира тяхната работа в 

атмосфера на толерантност, освободеност и въображение, чрез поемане и изпълнение на 

отговорности, което ще допринесе за личностното им израстване и реализация в 

обществото. Той се реализира в партньорство с всички заинтересовани страни на 

общинско ниво: Общински съвет, общинска администрация, териториални структури на 

заинтересованите държавни органи, учебни заведения, културни институции, МКБППМН 

и др.  

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 културна принадлежност. 
 

II. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 
ОБЩИНАТА 

1. Основни данни 

Община Две могили е разположена върху площ от 345 кв. км. в източната част на 

Дунавската хълмиста равнина. 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. Административно принадлежи към област Русе и заема 13,1 % от 

територията й. 

По данни от ГРАО – Две могили към януари 2020 г., броя на жителите по 

постоянен адрес е както следва:  

• Общо лица с постоянен адрес на територията на Община Две могили – 9452 

души 
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От тях: 

- жителите на град Две могили са 4193 души; 

- жителите на селата са 5259 души; 

 По данни на Национални статистически институт за населението по области и 

общини в зависимост от възрастта, се разделят на жители в подтрудоспособна възраст, 

жители в трудоспособна възраст и жители надтрудоспособна възраст. Справката за 

Община Две могили, предоставена ни от ГРАО е към 31.12.2019г. и е следната:  
 

Община 

Две могили 

Общо: в т.ч. града: 

всичко мъже жени всичко мъже жени 

Общо 9452 4710 4742 4193 2096 2097 

Под трудоспособна 

възраст 
1 329 645 684         678 315 363 

В трудоспособна 

възраст 
5 158 2 798 2 360 2 541 1396 1145 

Над трудоспособна 

възраст 
2 965 1267 1 698 974 385 589 

 

Миграцията на населението от общината към други населени места и чужбина с 

цел работа се увеличава, но не с толкова бързи темпове спрямо минали години. За 

младежите, отпаднали от образователната система и нямащи придобита степен на 

професионална квалификация възможностите за професионална реализация са силно 

ограничени. 

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

предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите 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. Желанието за емиграция е особенно силен сред по-

ниско образованата част от младежкото население. 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.  

2. Достъп до образование 
На територията на Общината има три общински училища и 2 детски градини с 

прилежащи 2 филиала. Училищата са две средни, от които едното е общообразователно, а 

другото – професионална гимназия и едно основно училище. Специалностите в 

професионалната гимназия са: Селски туризъм, Агроекология, Механизация на селското 

стопанство, Растителна защита и агрохимия и Производител на селскистопанска 

продукция.  

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Две могили: 

Броят на децата в СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Две могили е 423 ученика 

(към януари 2020 година).Училището успешно работи по следните Национални програми 

и проекти: Проект „Подкрепа за успех” по ОП „Наука и образование за интелигентен 

растеж” 2014-2020 г.; „Занимания по интереси”, фиансиран от Държавния бюджет, 

съгласно Наредбата за приобщаващото образование; „Образование за утрешния ден”. 
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В училището се провеждат мероприятия, организирани от начални учители, 

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

изложбени кътове за национални дни и празници, както и за различни образователни 

кампании; индивидуални и отборни участия на ученици от училището в олимпиади, 

конкурси, спортни състезания; участия на доброволците от училището, членуващи в 

БМЧК – Две могили в акции, обучения, малки младежки проекти на БЧК – Русе и др.; 

През настоящата 2020 година СУ „Св. св. Кирил и Методий“ град Две могили ще 

продължава активното си участие в културни, образователни и спортни мероприятия на 

общинско, областно, национално и международно ниво. 

ПГСС „К. А. Тимирязев“ град Две могили: 

Броят на обучаващите се ученици към януари 2020 година е 159 ученика. 

Професионалната гимназия работи по Проект „Подкрепа за успех” по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж” 2014-2020 г.; 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.; Занимания по интереси, съгласно Наредбата за приобщаващото 

образование. 

Гимназията отговаря на новите стандарти и поставени цели в съответствие на 

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

насочени към подобряване и модернизиране на базата и създаване на конкурентни 

условия за обучение, съответстващо на нуждите на съвременното поколение и пазарната 

икономика. 

През 2020 година гимназията продължава активна работа по програми и проекти и 

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

селското стопанство по утвърдени добри практики.  

Плануваните мероприятия и/или идеи за организиране на срещи и мероприятия, 

целящи подпомагане развитието на младежите са 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 добрия имидж, както на училището, в което учат, така и на Община Две могили. 

Транспортът за всички ученици в училището е безплатен, а за тези, които са от по-

отдалечените места функционира ученическото общежитие с една група пълняемост. След 

направен ремонт в общежитието има много добри условия за пребиваване – стаите са в 

много добро състояние, разполагат с многоканална телевизия, обновени са санитарните 

възли. 

ОУ „Христо Ботев“ село Баниска: 

Броят на децата от ОУ „Христо Ботев“, с. Баниска – 53 (към януари 2020 година). 

Училището успешно работи по Проект „Подкрепа за успех” финансиран по ОП „Наука и 

образование за интелигентен растеж”; „Образование за утрешния ден”; „Занимания по 

интереси”. 

С Решение на Министерски съвет ОУ „Христо Ботев” – с. Баниска е включено в 

Списъка на средищните училища и защитените училища в Република България за 2020 г. 

ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ град Две могили: 
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Броят на децата в ДГ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Две могили и прилежащия 

филиал „Олга Жекова” – с. Кацелово за учебната 2019/2020 г. е 131 деца (към януари 2020 

година). Планираните дейности и участия, целящи развитието на децата и формиране на 

тяхната личност са: 

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

на празниците; 

- „Мартенска изненада” – Посрещане на Баба Марта-Опазване на българските 

традиции и обичаи; 

- „Аз съм българче“ – практическо занятие с родители от подготвителните групи; 

- „Поклон, Родино!” - рецитал, тържествено отбелязване на 3-ти март; 

- „Пролет е” – тържества за посрещане на Първа пролет и Деня на майката - 

Благовещение - Опазване на българските традиции и обичаи; 

- „Приказен свят”-изложба на детски книжки и рисунки във връзка със седмицата на 

детската книга, литература и изкуствата за деца; 

- Българските пролетни празници 

- „Движението е здраве” – спортен празник; 

- „С очите си видях бедата” – уреждане на изложба с детски рисунки; 

- „Стоп! – правилата са за всички” – демонстрация по БДП; 

- „Земята в цветове“ – отбелязване Деня на Земята по групи и засаждане на храсти, 

цветя, обогатяване и окопаване на градинките в двора съвместно с деца, родители, 

персонал; 

- Ден на Светите братя Кирил и Методий – Патронен празник на детската градина; 

- „В света на приказките“ - шествие с костюми на любими приказни герои; 

- 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; 

- 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. 

Приоритетите в работата на детската градина през учебната 2019/2020 г. са: 

Повишаване качеството на възпитателно-образователния процес по всяко направление от 

държавните образователни изисквания; Превръщане на детската градина в привлекателен 

център за развитие, изява и творчество на децата от различни етноси; Създаване на 

оптимална материална среда и социално-педагогически комфорт за интелектуалното и 

индивидуалното развитие на всяко дете; Прилагане и спазване на държавните 

образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка и за документите за 

системата на народната просвета; Качество на задължителната подготовка на децата две 

години преди постъпването им в първи клас за бъдещата им безпроблемна адаптация в 

училище; Гарантиране на равен шанс на децата при постъпването им в І - ви клас; 

Практическа приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на детето в 

активна позиция по отношение на знанията; Интеграция и социализация на деца от 

малцинствен етнически произход и деца със СОП. Толерантност към различията; 

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

През настоящата 2020 година детската градина за своето развитие ще продължи 

участието си по следните проекти: Национална програма по ПМС № 308 от 20 декември 
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2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи; 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.; Проект „Интегриране на уязвими групи на 

територията на Община Две могили”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 

дo образование“ – Компонент 1. 

ДГ „Първи юни” село Баниска 

Броят на децата в ДГ „Първи юни” с. Баниска и филиал „Детелина” с. Бъзовец е 58 

общо (към януари 2020 година), като 34 са в Баниска и 24 в Бъзовец. 

Приоритетите на детската градина в работата за 2020 г. са: създаване на условия и 

подкрепа на творческите способности на всяко дете във всички дейности; качество на 

подготовката на детето за новата социална роля „ученик” и осигуряване на предпоставки 

за безпроблемна адаптация в училище; насърчаване на играта и двигателната активност, 

както и дейностите на открито. 

През настоящата 2020 година детската градина за своето развитие ще продължи 

участието си по следните проекти: Национална програма по ПМС № 308 от 20 декември 

2010 г. за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи; 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.; Проект „Интегриране на уязвими групи на 

територията на Община Две могили”, по процедура BG05M9OP001-2.018 „Социално-

икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа 

дo образование“ – Компонент 1. 

Планираните дейности и мероприятия на детското заведение за 2020 г. са: 

- Зимен спортен празник; 

- „Безсмъртният Левски” – отбелязване на гибелта на Апостола в подготвителна 

група; 

-. 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; 

- „Празник на буквите” – отбелязване на 24 май – Ден на славянската писменост и 

култура; 

- „Довиждане, детска градина” – изпращане на децата от подготвителна група; 

- „Първи юни” – ден на детето; 

- Спортен празник; 

- Изложба по случай 4 октомври – световен ден за защита на животните; 

- Народни и фолклорни игри – практикум с помощен персонал; 

- 21 ноември – ден на християнското семейство – провеждане на празници по 

групи. 

ЦПЛРИСКИОНИС „Д- р Пангелов” град Две могили: 

Центърът за подкрепа и личностно развитие на децата „Д-р Д. Пангелов” в град 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 
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изпълняват общинската и държавна политика за работа с деца през свободното време. В 

Цевтъра се обучават 379 деца към януари 2020 г. и се работи в три основни направления: 

Изкуства, Наука и технологии и Спорт. 
В тези направления децата/учениците развиват интересите си в различни и 

разнообразни форми, които 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 тяхното социално положение и етническа 

принадлежност. 

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 културният живот на общината. Възпитаници на 

ЦПЛРИСКИОНИС участват в състезания и заемат призови места. Децата от групата по 

приложни изкуства участват в редица конкурси за рисунки, организирани от община Две 

могили и на национално ниво.  

3. Заетост /Ноември 2019 г./ 
Регистрираните безработни лица на територията на Общината са 501 лица, като 271 

от тях са жени. Професионалната структура на безработните се характеризира с висок 

устойчив дял на регистрираните лица без квалификация, които са 316; регистрираните 

безработни с работническа професия са 158 лица, а специалистите са 27 лица. 

По степен на завършено образование регистрираните безработни са, както следва: с 

висше образование – 11 лица; със средно образование – 206; с основно образование – 53 

лица и с начално и по-ниско образование – 231 лица. 

По възрастова група регистрирани безрабтни към БТ – гр. Бяла са следните: до 19 

години – 6 лица; от 20 години до 24 години – 18 лица и от 25 години до 29 години са се 

регистрирали 27 лица. 

Новорегистрирани младежи до 29 години през месец септември са 9 лица. 

4. 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.  

5. Ниво на информираност и придобити умения за здравословен начин на 
живот 

В регистрираните здравни кабинети в детските градини и училищата в гр. Две 

могили медицинските специалисти работят съвместно с РЗИ за превенция на здравето и 

профилактика 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. За превенция на 

тютнопушеното и употребата на алкохолни и наркотични вещества се провеждат ежегодни 

информационни кампании.  
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6. Младежко добровлчество 
В община Две могили има създадена доброволна младежка организация на БМЧК. 

Към настоящия момент в организацията членуват 28 доброволци – ученици от ПГСС 

„К.А.Тимирязев” град Две могили и СУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Две могили. 

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, провеждане на кампании, обучения и др. 

7. 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.  

Спортни обекти за масов спорт са: мини баскетболно игрище, намиращо се в 

Градския парк в Две могили; футболните терени с изкуствена настилка, намиращи се в 

двора на СУ „Св. св. Кирил и Методий” и Градския стадион; в двора на ПГСС „К. А. 

Тимирязев” е изградена външна фитнес площадка; обновеният и изцяло ремонтиран 

физкултурен салон в сградата на СУ „Св. Св. Кирил и Методий”; новоизградената външна 

фитнес площадка до сградата на поликлиниката в град Две могили. 

Община Две могили е разработила проекти, които са в готовност за кандидатстване 

и изпълнение за „Изграждане на зона за спорт, включваща фитнес на открито в град Две 

могили”; „Изграждане на мини футболно игрище в град Две могили”; „Изграждане на 

спортен комплекс” в град Две могили. 

В процес на реализация е Проект „Изграждане на кът за отдих и игра на открито в 

гр. Две могили“. С изграждането на площадката ще се подобри жизнената среда на 

населението; ще се обособи детски кът и зона за отдих; ще се повиши екологичната култура 

с навлизане на съвременните тенденции в сферата на опазване на околната среда сред 

младите хора в град Две могили. С реализирането на проекта ще се осигури възможност за 

активни занимания и отдих на открито на деца и възрастни. Площадката на открито ще 

удовлетвори желанието на голям брой деца, ученици и младежи.  

8. 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 180 места към декември 2019 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. 

Дневен център за деца и/или пълнолетни лица с увреждания – услугата е 

разкрита на 01.12.2019 г. с капацитет 10 потребителя. Целевата група е пълнолетни лица с 

увреждания. За функционирането на услугата се използва сградата на бившата детска ясла 

– първи етаж. Сградата има достъпна среда за предвижване на хора с увреждания.  

Център за настаняване от семеен тип на възрастни хора с умствена 

изостаналост /ЦНСТВХУИ/. Социалната услуга е от резидентен тип с капацитет 15 

потребителя, като към настоящия момент капацитетът е запълнен. В центъра са създадени 

възможности за водене на пълноценен, самостоятелен и достоен живот за потребителите 
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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 

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 2019 година социални услуги в ЦОП са ползвали 114 деца. Към Центъра 

функционират следните терапевтични ателиета: „Приложни изкуства”, „Направи си сам”, 

„Градинарство”, „Забавни игри”, „Спорт и туризъм”, „Готварство”, „В света на 

професиите”, „Ние и книгите”, „Лятна програма за деца от Община Две могили”, която е 

свързана с развитието на децата и опознаване на природата, провежда се в летните месеци 

на годината от юли до септември в различни групи. 

Подготвен е и в готовност за кандидатстване и изпълнение е Проект 

”Реконструкция, оборудване и обзавеждане на Комплекс за социални услуги – 

ЦНСТВХУИ, ЦОП и ДЦВХУ” в град Две могили. 

9. 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 Община Две могили се реализира проект „Wifi4EU” с цел осигуряване на 

безплатен достъп до безжичен интернет на обществените места, включително паркове, 

площади, обществени сгради. 

На интернет страницата на Община Две могили се публикува подробна и 

своевременна информация, касаеща младите хора. Функионира официална фейсбук 

страница на Община Две могили, в която допълнително се публикува информация, 

снимков и видео материал относно дейността на общината. 

В готовност за кандидатстване и изпълнение е Проект „Административен 

общински център за обучение и подготовка”, който включва надграждане на общинска 

сграда (Младежки дом) в груб строеж, която ще бъде предназначена за административен 

център, ще бъде закупено оборудване и обзавеждане за кабинетите, ще бъде създаден 

архив на общината, ритуална зала и пр. 

10. Форми и структури за изявяване на гражданска активност 
В Български младежки червен кръст – клуб Две могили членуват около 26 

доброволци, които работят за популяризиране на доброволческата дейност сред 
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връсниците си, активизиране дейността по превентция на зависимости и болести, 

предавани по полов път, организиране на благотворителни акции. През лятото на 2019 

година двама от доброволците участваха в проведеното от областната организация БЧК 

обучение в базата в с. Пиргово. 

11.  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 2019 година са образувани общо 6 

възпитателни дела. Разгледани са 3 дела през 2019 година, 2 от тях са разгледани м. 

януари 2020 година, тъй като са образувани през м. декември 2019 година, а едно е 

изпратено по компетентност на МКБППМН в град Бяла. Наложени са 9 възпитателни 

мерки – предупреждение, задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в 

полза на обществото и забрана да се среща и да установява контакт с определени лица. 

Към местната комисия работят двама обществени възпитатели за коригиране на 

поведението на деца с противообществени прояви.  
 

III. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическа активност и кариерното 

развитие на младите хора.  
Специфична цел 1: Използване на Оперативни програми и други източници на 

финансиране за личностно развитие на младите хора. 

Специфична цел 2: 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 

Специфична цел 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; 

Специфична цел 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 

Специфична цел 1: 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: Развитие на доброволчеството сред младите хора като 

движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, конкурентноспособност, 

социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско 

самосъзнание. 

Приоритет 6: Повишаване на гражданска активност на младите хора, 

подпомагане развитието на таланта, творческите умения и културното изразяване 

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

изразяване на младите хора 

Специфична цел 2: Развтие на неформалното образование за пълноценно 

използване на свободното време на младите хора, за придобиване на полезни знания и 

умения 

Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и 

селските райoни 

Специфична цел 1: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите 

хора във всички населени места в Община Две могили.  

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния диалог 

Специфична цел 1: Даване на 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.  

Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на 

престъпността 

Специфична цел 1: Стимулиране на активното участие на младите хора в 

превенцията на престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от 

млади хора. 

Дейност 2: МКБППМН съвместно с БМЧК ежегодно организират в училищата и 

извън тях инициативи и кампании за превенция на различни зависимости, сексуално 

здраве, насилие и други; 
 

IV. 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. 

Дейност 2: 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 

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 

Дейност 1: Осигуряване на възможности за здравословен начин на живот и превенция 

на негативни социални явления; 

Месец Организатор Инициатива 

През 

годината 
Община Две могили; ЦПЛР„Д-р Пангелов”; 

Училища 

Общински футболен турнир между ученически 

отбори 

През 

годината 
Община Две могили; ЦПЛР„Д-р Пангелов”; 

Училища 

Общински волейболен турнир между 

ученически отбори 

През 

годината 
Община Две могили; ЦПЛР„Д-р Пангелов”; 

Училища 

Общински баскетболен турнир между 

ученически отбори 
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Май Община Две могили 17 май – Ден на българския спорт  

През 

годината 

Община Две могили; Клуб по конен спорт 

„Истър” – гр. Русе 

Турнир по конен спорт – прескачане с 

препятствия 

През 

годината 
Община Две могили; ЦПЛР „Д-р Пангелов” Ученически турнир по тенис на маса на открито 

През 

годината 
Община Две могили; ЦПЛР„Д-р Пангелов” Народни танци на открито 

През 

годината 

Община Две могили; ДГ „Св. СВ. Кирил и 

Методий” 
„Бързи, смели, сръчни” – спортни игри за деца 

Август 
Община Две могили; Кметства на населени места 

от Общината 

Спортно лято на село – състезания с колело, 

народна топка, въже, скачане с чувал, плуване, 

футбол и други 

През 

годината 

Община Две могили; Център за обществена 

подкрепа – Две могили 
Велопоход до пещера „Орлова чука” 

През 

годината 

Община Две могили; СУ „Св.Св. Кирил и 

Методий”  
Състезание с велосипеди 

През 

годината 

Община Две могили; Читалище село Батишница – 

клуб по интереси за спорт, туризъм и отдих 
Спортни състезания, туризъм и отдих  

Октомври 
Община Две могили; Клубове на пенсионера и 

инвалида; БМЧК 

Семинар и състезание по първа долекарска 

помощ  

 Приоритет 4: Превенция на социалното изключване на млади хора в 

неравностойно положение 

Дейност 1: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно 

положение 

Месец Организатор Инициатива 

Целогодишно ЦОП – Две могили; Община Две могили  Инициативи с деца-потребители на 

ЦОП, работилници, ателиета 

Целогодишно ЦОП – Две могили; Община Две могили; 

МКБППМН; НЧ „Св. св. Кирил и Методий” – 

гр. Две могили 

Изработване на картички, мартенички 

и др. с благотворителна цел 

 

Приоритет 5: Развитие на младежко доброволчество. 

Дейност 1: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за 

личностно развитие, мобилност, учене, конкурентноспособност, социално сближаване, 

солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание. 

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 Организатор Инициатива 

Целогодишно ЦОП – Две могили; Община Две могили 

СУ „Св. св. Кирил и Методий”; ПГСС „К. А. 

Тимирязев”; ЦПЛРИСКИОНИС 

Участие на деца и младежи в 

национални и междунардни 

състезания и фестивали 

Целогодишно Община Две могили; СУ „Св. св. Кирил и 

Методий”; ПГСС „К. А. Тимирязев”; 

ЦПЛРИСКИОНИС; Народни читалища 

Участие на деца и младежи в 

чествания и отбелязвания на 

официални и национални празници, 

организирани от Община Две могили 

Дейност 2: Развтие на неформалното образование за пълноценно използване на 

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

Месец Организатор Инициатива 

Целогодишно ЦОП – Две могили; Община Две могили; СУ Отбелязване на различни световни 
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„Св. св. Кирил и Методий”; ПГСС „К. А. 

Тимирязев”; ЦПЛРИСКИОНИС 

дни с обществено значение. 

Април ЦОП – Две могили; Община Две могили; СУ 

„Св. св. Кирил и Методий”; ПГСС „К. А. 

Тимирязев”; ЦПЛРИСКИОНИС 

Отбелязване на Седмицата на 

детското четене и детската книга 

Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и 

селските райoни 

Дейност 1: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора във 

всички населените места в Община Две могили.  

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния диалог 

Дейност 1: Даване на 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 2020 

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: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на 

престъпността, особено в превенция на правонарушенията, извършени от млади хора. 

Дейност 2: МКБППМН съвместно с БМЧК ежегодно организират в училищата и 

извън тях инициативи и кампании за превенция на различни зависимости, сексуално 

здраве, насилие и други; 

V. 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; 
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VI. 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 2020 г.; 

� Брой млади хора, участвали в дейностите; 

 Актуализация на плана ще се осъществява при необходимост. 
 

VII. 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 

 
 
 
БОЖИДАР БОРИСОВ 
Кмет на Община Две могили 
 
 
 
 

Запознат: 

Красимира Русинова – зам.-кмет на Общината и Председател на МКБППМН 
 

 

 

Запознат: 

инж. Айлин Юсеинова – Директор Дирекция РР 
 

 

 

Изготвил:  

Миглена Димитрова,  

експерт „Образование, спорт и интеграция на малцинствата”  

 


