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          Приложение №2 

 

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2021 ГОДИНА 

 
Общинският годишен план за младежта на Община  Кубрат е разработен в 

изпълнение на Закона за младежта, Общинския план за развитие, Общинската 

програма за закрила на детето и приоритетите за развитие на младите хора, 

заложени в Стратегията за развитие на Община Кубрат. 

Настоящият план е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта 

и в резултат на планирани съвместни инициативи от Общинска администрация, 

Център за подкрепа за личностно развитие - Общински детски комплекс 

Кубрат, читалища, училища, спортните клубове, МКБППМН,  и др. 

организации, с дейност на територията на общината. Той има за задача да 

насърчи пълноценното участие на младите хора в социално-икономическия 

живот на общината и подпомогне личностното им развитие и подлежи на 

актуализация през годината на база новопостъпили предложения за дейности.  

Планът  e ориентиран към младите хора на възраст от 15 до 29 години, 

съобразно международните и европейските стандарти.  

 

І. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В 

ОБЩИНАТА 

 

         В община Кубрат, от общо население по постоянен и настоящ адрес 

към 15.09.2020г. -16 060, от които 6718 живеят в града, а 9342 в селата. Боят на 

младите хора на възраст от 15-29 години по постоянен и настоящ адрес е 2282 , 

но е трудно да се определи точния брой на реално пребиваващите, тъй като в 

различните сезони, той е различен. 

     Основната характеристика на младежката общност в община         Кубрат, 

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.  

Високообразованите млади хора от общината не правят изключение от 

общата за страната тенденция да търсят реализация в големите градове на 

България, а част и от тях и в чужбина. Голяма част от младите хора над 22 

години проявяват интерес към временна трудова миграция в чужбина- те са 

преди всичко със средно образование и/ или без трудова квалификация.  

     В училищата на община Кубрат процесът на отпадане на ученици е под 

средния за страната. Голяма част от младежите, след приключване на 

формалното им учене в училище, не се възползват от възможностите на 

неформалното и това ги прави неконкурентоспособни на пазара на труда. 

   И през 2021 година ще продължи практическото обучение и стаж на 

учениците от Професионалната гимназия в Кубрат. Много от местните бизнеси 
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ги приемат на практика, за да могат отблизо да се запознаят с работния процес. 

Учениците посещават  фирми, които в бъдеще ще имат нужда от работна ръка 

от профилите, които се изучават в гимназията. 

    Голяма част от работещите млади хора са демотивирани от заплащането и 

условията на труд. Те са ресурс и на сивата икономика и са принудени да 

приемат временна или неквалифицирана работа, дори и да притежават 

образователен ценз, тъй като специалностите им не са конкурентни към 

момента. 

   Макар че информационните технологии навлизат сериозно в бита и в 

работата ни, достъпът до информация на младите хора е различен. Нерядко 

причината за това се крие в незнанието как да се търси полезна информация. 

   Голяма част от младите хора в града проявяват интерес към спортните 

клубове и танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми към 

читалищата в общината. 

СУ „Христо Ботев“ град Кубрат продължава и през 2021 година работа по 

следните проекти:  

- „Подкрепа за успех“ 

- „Образование за утрешния ден“  

- „Еразъм“ – 2 проекта  

- „Иновативни училища“ 

- „NOVIS“ 

По  програми на МОН голяма част от учениците, посещаващи училищата са 

включени в извънкласни форми в клубове по интереси .  

Все още бавно се популяризира доброволчството сред младите хора, както и 

желанието им да се сдружават, а младежките  неправителствени организации са 

проверен модел за осмисляне ежедневието на младите хора, а и потенциален 

бенефициент за привличане на финансиране по редица младежки програми и 

схеми. 

   Сред младите хора се наблюдават тревожни тенденции, свързани със 

здравословния начин на живот - правилното хранене и спорта. Това се отнася 

най-вече за младите хора, които са завършили училище и почти не се занимават 

със спорт и физическата им активност е ниска.  

 

ІІ. Основна цел на Общинския годишен план за младежта. 
 

Настоящият план  има за цел да подпомогне  Община Кубрат при 

формулирането и успешното прилагане на младежки политики, чрез 

популяризирането на активното европейско гражданство на младите хора в 

общината и прилагането на дейности, допринасящи за социалната интеграция 

на младежите като част от местната общност, чрез дефиниране на техните 

проблеми и предизвикателства и генериране на конкретни действия за 

ефективното им разрешаване. 
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ІІІ. Цели за провеждане на младежка политика по приоритети 

 
1.Насърчаване на икономическата активност и кариерно развитие на 

младите хора: 

o Подобряване качеството на средното образование и неформалното 

обучение; 

o Насърчаване ученето през целия живот;  

o  Създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на младите 

специалисти в централната и местната администрация; 

2. Подобряване достъпа до информация и качествени услуги: 

 

o Предлагане на консултантски услуги в подкрепа личностното развитие 

на младите хора, включително и развитие на жизнени умения; 

 

   3.Насърчаване на здравословния начин на живот:  

o Повишаване на сексуалната култура; 

o Насърчаване на физическата култура и спорт; 

o  

  4.Превенция на социалното изключване на млади хора: 

o Организиране на информационни кампании 

 

 5.Развитие на младежкото доброволчество:  

o Популяризиране на доброволчеството; 

o Насърчаване на доброволчеството; 

 

 6.Повишаване на гражданската активност: 

o Насърчаване на самоорганизирането им; 

o Насърчаване на създаването и развитието на младежкото 

представителство; 

 

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

 

o Насърчаване и подпомагане на читалищата като средища за 

информация и електронно приобщаване; 

o  Развитие на таланта, творческите умения и културното изразяване на 

младите хора; 

 

  8.Развитие и насърчаване на междукултурния диалог: 

 

o Насърчаване и подпомагане на междукултурния диалог; 

 

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

 

o Организиране на информационни кампании. 
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ІV. Приоритетни области за действие: 

 
o Подпомагане и оказване на съдействие при организиране на младежки  

прояви на НПО и неформални групи от млади хора; 

 

o Подпомагане на младежки инициативи и съдействие за участие в 

младежки обмени, както в страната, така и в чужбина; 

 

o Създаване на възможности на не членуващи в организации млади хора за 

пряк контакт и участие в доброволчески инициативи; 

 

o Организация на детски и младежки прояви и празници на територията на 

община Кубрат; 

 

o Превантивна работа с децата по безопасност на движението; 

 

o Оптимизиране и подпомагане на работата и дейностите на младежките и 

детските организации, школи, клубове и  образователни програми на 

територията на Община Кубрат; 

 

o Подкрепа на младежки инициативи и кампании, посветени на значими за 

общината каузи, насърчаване на доброволческите дейности 

 

o Взаимодействие на младежките и НП организации с държавни и 

общински структури за откриване на ефективни решения на 

икономически, социални и битови проблеми. 

 

o Формиране на информационна политика за младите хора за пълноценното 

им участие към Европейски програми и повишаване на ключовите им 

компетенции за разработване на успешни проекти; 

 

o Социална и културна интеграция на младите хора в обществото – чрез 

диалог и обмен на културните традиции на различни етноси, за по-добро  

интегриране на етническите малцинства в съвременното общество и 

запазване на самобитността им; 

 
 

 

  V. Дейности 



 5 

  Дейности Програми, инициативи, 

кампании 

Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Финансиран

е 

(източник, 

размер) 

Приоритет 1: Насърчаване на икономическата активност и кариерното развитие на младите хора 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна, насърчаваща и подкрепяща среда за качествена професионална реализация на  

младите хора в България 

Създаване на  ефективни връзки 

и насърчаване на 

сътрудничеството  между 

работодатели и училища 

 

 Организиране на 

информационна среща  с 

работодатели от региона 

Община Кубрат,     

   Д „БТ” 

 

 

2021 

 

  

Включване в  заетост чрез 

национални програми и 

схемите  по ОП РЧР 

 

 

 Стажуване  по програми и 

работа по проекти 

 Прилагане  на 

насърчителните мерки по 

ЗНЗ 

Община Кубрат,      

  Д „БТ” 

 

 

2021 

 

 

  

Приоритет 2: Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги 

Стратегическа цел: Улесняване на достъпа до качествени услуги за специална подкрепа на пълноценното личностно и обществено 

развитие на младите хора в съответствие с потребностите и интересите им. 

Подобряване  достъпа на 

младите хора до интернет и 

електронно съдържание в 

обществените библиотеки чрез 

свободния достъп до интернет 

по програма „Глобални 

библиотеки 

Запознаване на младите хора 

с възможностите, 

които им се предоставят от 

приетия Закон за младежта  

Община Кубрат, 

Читалища 

 

2021 

 

 

  

Насочване на актуална и 

достъпна информация към 

широк кръг интереси и 

потребности 

 

Обявяване на сайта на 

общината  за младежки 

проекти, програми 

 

 

 

 

Община Кубрат 

 

 

 

 

2021 
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Приоритет 3: Насърчаване на здравословния начин на живот 

Стратегическа цел: Насърчаване на здравословния начин на живот сред младите хора 

Предоставяне на  информация 

и консултиране по въпросите 

на сексуалното и  

репродуктивно здраве, 

превенция на  болести, 

предавани по полов  път, 

превенция на СПИН, 

наркомания и  др. 

 

 Беседи  от медицинските 

специалисти  по училища в 

час  на класа;  

 Беседи  и индивидуално 

консултиране  на млади 

хора  

 

Община Кубрат; 

МКБППМН; 

Училища 

 

2021 

 

 

  

Насърчаване на  физическата 

активност и спорт 

 

 

 

 

Участие в екскурзии  до 

природни и исторически 

обекти  в района, провеждане 

на  ученически  игри, спортни 

състезания, кросове, 

шампионати  за деца и 

младежи 

 

Община Кубрат, 

ЦПЛР-ОДК, 

Училища, 

Спортни клубове 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

  

Приоритет 4: Социално включване на младите хора в неравностойно социално положение 

Стратегическа цел: Превенция на социалното изключване на младежи в неравностойно положение – младежи в специализирани 

институции; младежи с увреждания; младежи, напускащи специализирани институции; младежи, страдащи от различни 

зависимости; бивши затворници и други групи младежи в риск 

 

Оказване на подкрепа на 

младите хора в социалните 

услуги в общността- ЦОП и 

ДЦПЛУ 

 

 

 

 

По програми на ЕСФ 

 

 

 

 

Община Кубрат, 

ДЦПЛУ , 

Д“СП“ 

 

 

 

2021 
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Приоритет 5: Развитие на младежкото доброволчество 

Стратегическа цел: Развитие на доброволчеството сред младите хора като движеща сила за личностно развитие, мобилност, учене, 

конкурентоспособност, социално сближаване, солидарност между поколенията и формиране на гражданско самосъзнание 

 

Привличане на младите хора 

към доброволчески акции 

 

 

 

 

 

 

 

обучения по оказване на първа 

помощ на доброволците от 

МБЧК ,        

кампания „Да изчистим 

България” и други кампании. 

Община Кубрат, 

Училища,  БЧК 

2021  

 

 

 

 

 

Приоритет 6: Повишаване на гражданската активност 

Стратегическа цел: Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския живот и за приобщаването 

им към основните демократични ценности и стандарти 

 

Информиране по въпросите за 

гражданско общество, 

гражданска активност и 

възможности за членуване в 

различни организации 

 

 

 

Беседи и дискусии в час на 

класа на теми, касаещи 

правата, задълженията и 

потребностите на младите 

хора; Провеждане на срещи с 

представители на училищни 

съвети, читалища, бизнеса и 

Община Кубрат 

 

Община Кубрат,  

МКБППМН; 

Училища 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

  

 

Отбелязване на годишнини и 

празници в общината 

 

 

 

По календарен план 

 

 

 

 

Община Кубрат, 

Училища, 

Читалища 

 

 

 

2021 
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Приоритет 7: Развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в малките населени места и селските райони 

 

 

Подпомагане дейността на 

читалищата в селата като 

културно- информационни 

центрове 

 

 

 

 

Участие на талантливи 

млади хора в местни, 

регионални и национални 

музикални, танцови и др. 

форуми 

 

 

Община Кубрат,  

Читалища 

 

 

 

 

 

2021 

 

 

 

 

 

  

 

Приоритет 8: Развитие на междукултурния и международния  диалог 

Стратегическа цел: Създаване на благоприятна и насърчаваща среда за българските младежи да участват пълноценно в 

междукултурното и международното младежко общуване 

 

 

Стимулиране на международно 

сътрудничество и прилагане на 

добри практики от 

международен опит 

 

Дейности по проекти с 

международно участие по 

училища 

 

 

Община Кубрат, 

Училища 

 

 

2021 

 

  

 

Запознаване с ценностите на 

мултиетническата и 

мултикултурна природа на 

общността за приемане на 

различията 

 

 

Дейности по проекти, 

свързани с интеграция на 

ромските общности; 

толерантност и 

мултикултурна среда 

 

 

Община Кубрат, 

Училища, 

Читалища, 

НПО 

 

 

 

2021 
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Приоритет 9: Повишаване на ролята на младите хора в превенцията на престъпността 

Стратегическа цел: Стимулиране на активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, особено в превенция на 

правонарушенията, извършени от млади хора 

Превенция на 

правонарушенията, извършени 

от млади хора Кампания на МКБППМН 

Община Кубрат, 

Училища, 

МКБППМН 2021 

Бюджет на 

МКБППМН 

Провеждане на дискусии, 

беседи, ролеви игри и 

мултимедийно обучение по 

теми, касаещи превенция на 

престъпността 

Срещи с представители на 

КАТ, МВР 

Община Кубрат, 

МВР 2021 

Общински 

бюджет 

Състезания с велосипеди, 

велопоход 

 

 

 

По график 

 

 

 

 

Община Кубрат, 

ЦПЛР-ОДК, 

Училища, МВР 

 

2021 

 

 

 

 

Чрез 

бюджетите 

на Община, 

Училища, 

ЦПЛР-ОДК 

        

 

           5. Наблюдение, оценка и актуализация на общинския план. 

 
            Изпълнението на плана се наблюдава от Постоянната комисия  по социални дейности, образование, 

здравеопазване, култура, спорт и вероизповедания  към Общински съвет - Кубрат. Той е отворен и се допълва 

чрез членовете й на заседание на комисията, след обсъждане и постигане на обикновено мнозинство. За промените се 

информира  по преценка Общинският съвет, гр. Кубрат.  

 

6. Ред и начин за осигуряване на публичност на плана.  
 

      Публикува се на сайта на Община Кубрат.
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