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ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 

2022 ГОДИНА 

 

 
По предложение на Европейската комисия и лично от Председателя и                  

Урсула фон дер Лайен  2022 г. е  обявена за Европейска година на младежта.  

В Европейската година на младежта 2022 ще се предоставят повече възможности за 

младежите в сферите, които ги интересуват най-много – образование, климатични промени и 

здраве. 

Общинският годишен план за младежта за 2022 г. определя целите и приоритетите на 

младежката политика на  Община  Кубрат. 

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 

Националната стратегия за младежта за периода 2021-2030 г. и международните и 

европейските стандарти.  

 

І. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В 

ОБЩИНАТА 

 
Населението на община Кубрат възлиза на 15 410 души и бележи  спад с 2945 души в 

сравнение с последното преброяване през 2011 г., когато населението е било 18355 души. 

 
Сравнителни данни за населението в община Кубрат от Преброяване 2011 г. и към 

15.12.2021 г. 

Община 

Кубрат 

Общо В град В селата 

2011 г. 2021 г. 2011 г. 2021 г. 2011 г. 2021 г. 

18095 15593 7268 6388 10827 9205 

 

В община Кубрат, от общо население по постоянен и настоящ адрес е 15 593, от които 

6388 живеят в града, а 9205 в селата. Боят на младите хора на възраст от 15-29 години е 

приблизително 2562, от които 904 са в града. Трудно е да се определи точния брой , тъй като 

през годината той е различен и все още няма официални данни от Преброяване 2021. 

      Основната характеристика на младежката общност в община Кубрат, както и 

предизвикателствата пред нея, не са по-различни от тези на младежите в национален мащаб. 

За съжаление голяма част от тях са социално и икономически зависими от семействата си. 

През последните години се наблюдава засилване на желанието за емиграция особено сред 

младежи с по-ниско образование. Високообразованите млади хора от общината не правят 

изключение от общата тенденция да търсят реализация в големите градове на България, а 

част от тях и в чужбина. 

Младите хора усетиха много силно негативното влияние на Ковид 19 – от прекъснат 

учебен процес до дългосрочна необходимост за възстановяване на психичното и 

емоционалното им здраве. Част от тях го изживяват като пропуснати възможности други 

проявиха креативност. 
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      По  ОП „РЧР“ -  „Нова възможност за младежка заетост“  осигурена работа на  

48човека на длъжност „Работник поддръжка“, „Технически сътрудник“ и „Общ работник“ 

с продължителност 6 месеца + 1 месец към общината като бенефициент. Преди започване 

на работа лицата са преминали през обучителен курс, след който им е издаден 

сертификат; 

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

страната. Основната причина за това е емигриране на семействата. Предвид 

демографската криза в България както и ниската функционална грамотност, младежката 

заетост и гражданската активност на младите са основният двигател към подобряване на 

гражданското общество. Затова е важно училището да е не само място, където учениците 

получават теоретични знания по изучаваните на дисциплини, а и мястото, където да 

развиват и усъвършенстват базови умения и качества, благодарение на които да живеят 

по-успешен, независим и отговорен за обкръжаващата ги среда живот. 

   И през 2022 година ще продължи практическото обучение и стаж на учениците от 

Професионалната гимназия в Кубрат. Много от местните бизнеси 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. 

      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. 

През учебната 2021/2022 година СУ „Христо Ботев“ град Кубрат като иновативно 

училище прилага иновативни методи на учене,  базиращи се на преживяванията на 

учениците:  Камишибай театър; Граматика на фантазията - Родари; INSERT – работа с 

текст; Техника „КИПЛИНГ”; Синкуейн; Кубиране; Lapbook; Мисловни карти; Шест 

мислещи шапки и др. 

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

в извънкласни форми в клубове по интереси .  

Все още  младежкото доброволчество сред младите хора не е толкова популярно, 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. Според данни от последните години, България е на пето място в 

Европа по отношение на детското затлъстяване, според констатации на Европейския 

конгрес по затлъстяване в Прага. Неправилното хранене в детската възраст е предпоставка 

за развитие на тежки заболявания в бъдеще - затлъстяване, захарен диабет, високо кръвно 

налягане и т.н. 

         Населеното място е основният фактор на диференциация за условията и качеството 

на живот на младите хора, включително достъпът до качествено образование, 

неформалното обучение, а особен акцент младите хора слагат върху разнообразяването на 

ежедневието си. 
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ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ НА ОБЩИНСКИЯ 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. 

  Залегнатите стратегически цели в Националната стратегия за младежта за периода 2021-

2030 г. са: 

● Цел 1: Насърчаване на неформалното обучение; 

● Цел 2: Насърчаване на заетостта и подкрепата за млади хора, които не учат, не 

работят и не се обучават; 

● Цел 3: Насърчаване на ангажираността, участието и овластяването на младите 

хора; 

● Цел 4: Развитие и утвърждаване на младежката работа в национален мащаб; 

● Цел 5: Свързаност, толерантност и европейска принадлежност; 

● Цел 6: Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот; 

● Цел 7: Насърчаване на културата и творчеството сред младите. 

 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ 

1. Неформално и формално обучение 
o Стимулиране на младите хора да вземат пълноценно участие в училищния живот и в 

свързаните с него дейности, като извънучилищните форми и обмен на ученици; 

o Повишаване на мотивацията за образование и професионална квалификация, за 

бъдеща реализация на пазара на труда;  

o Насърчаване на политиката на финансова и ресурсна подкрепа на училищни проекти; 

o Засилване на връзките между образователните институции и бизнеса за улесняване на 

прехода от сферата на образованието към заетост; 

2. Насърчаване на младежката заетост 
o Прилагане на  максимално широк обхват мерки подкрепящи кариерното ориентиране, 

насърчаване на заетостта ; 
o Консултиране на предприемчиви младежи с цел стартиране на собствен бизнес; 

o Създаване на благоприятна среда за кариерно развитие на младите специалисти в 

централната и местната администрация; 

o Насърчаване на младежкото предприемачество;  
o Популяризиране на възможностите за младежка заетост чрез отворени европейски 

програми; 

3. Насърчаване на ангажираността и участието на  младите хора 
o Осигуряването на качествено участие на младите хора при вземане на решения на 

местно ниво; 
o Организиране на дискусии, срещи, форуми по определени теми; 
o Текущо проучване потребностите и проблемите; 
o Подпомагане реализирането на младежки инициативи и кампании; 
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       4. Развитие и утвърждаване на младежката дейност 
o Насърчаване на самоорганизирането на младите хора; 
o Насърчаване на създаването и развитието на младежко представителство; 
o Насърчаване на гражданското образование и обучение; 
o Използване на разнообразен инструментариум с използва на дигитални и други 

иновативни методи; 

      5. Свързаност, толерантност и европейска принадлежност  
o Насърчаване на зачитането на правата на човека и демократичните принципи; 

o Популяризиране на доброволчеството; 

o Организиране и провеждане на доброволчески инициативи; 

o Осигуряване на възможности за пълноценно участие на младите хора в гражданския 

живот и за приобщаването им към основните демократични ценности и стандарти; 

6. Насърчаване на здравословен и природощадяш начин на живот 
o Насърчаване на физическата култура и спорт; 

o Организиране и провеждане на мероприятия, утвърждаващи здравословния начин на 

живот сред младите хора; 

o Разширяването на познанията по теми, свързани с околната среда и формиране на 

отношение, навици и способност за реална промяна. 

   7. Насърчаване на културата и творчеството сред младите 
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; 

o Насърчаване на младежките инициативи в малките населени места; 

o Подкрепа за разработването и изпълнението на услуги за свободното време на 

младите хора, насърчаващи културно участие; 

   

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 нечленуващи 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; 
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    V. Дейности 
  Дейности Отговорни 

институции 

Времеви 

период 

Неформално и формално обучение 

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 

Община Кубрат,     

   Д „БТ”, училища 
2022 

Подкрепа за неформалното обучение чрез 

разширяване на мрежата от доставчици  

Община Кубрат,      

  Д „БТ”, училища 

2022 

Насърчаване на младежката заетост 

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. 

Запознаване на младите хора от  сайта на 

общината за младежки проекти, програми и 

възможности, които им се предоставят по 

Оперативни програми и от  Националната 

стратегия за младежта 

Община Кубрат, Читалища 

 

2022 

 

 

 

Насочване на актуална и достъпна информация 

към широк кръг интереси и потребности 

Община Кубрат 2022 

Консултиране на предприемчиви младежи с цел 

стартиране на собствен бизнес; 
Община Кубрат,      

  Д „БТ”, училища 
2022 

Насърчаване на ангажираността и участието на  младите хора  

Стратегическа цел: Осигуряването на качествено участие на младите хора 

Организиране на дискусии, срещи, форуми по 

определени теми 

Община Кубрат; МКБППМН; 

Училища 

2022 

Подпомагане реализирането на младежки 

инициативи и кампании 

Община Кубрат, ЦПЛР-ОДК, 

Училища,Спортни клубове 

                 2022 

 

Развитие и утвърждаване на младежката дейност 

Стратегическа цел: Насърчаване на самоорганизирането на младите хора 

Насърчаване на гражданското образование и 

обучение 
Община Кубрат, Училища 

 

2022 
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Свързаност, толерантност и европейска принадлежност 

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 

Община Кубрат, Училища,  МБЧК 2022 

Насърчаване на зачитането на правата на човека и 

демократичните принципи 

Всички местни институции 2022 

Насърчаване на здравословен и природощадящ начин на живот 

Стратегическа цел: Създаване на условия и насърчаване на младите хора към здравословен начин на живот, здравословно 

хранене, физическа активност и спорт  

Организиране и провеждане на мероприятия, 

утвърждаващи здравословния начин на живот сред 

младите хора  

Община Кубрат,  

ЦПЛР-ОДК, 

Училища, Спортни клубове 

 

 

 

2022 

 

 

Разширяването на познанията по теми, свързани с 

околната среда и формиране на отношение, навици 

и способност за реална промяна 

Община Кубрат, Училища, 

Читалища 

 

2022 

Насърчаване на културата и творчеството сред младите 

Стратегическа цел: Създаване на привлекателна среда за развитие на младите хора в общината 

Подпомагане дейността на читалищата в селата 

като културно- информационни центрове 

Община Кубрат,  

Читалища 

2022 

Развитие на таланта, творческите умения и 

културното изразяване на младите хора 

Община Кубрат,  

Читалища 

2022 
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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 Общински съвет – гр. Кубрат и на сайта на 

Община Кубрат. 

 

 

 


