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СЪГЛАСУВАНО с общински КС за младежта 
 

ОБЩИНСКИ ГОДИШЕН ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА 
2018 ГОДИНА 

 
 

 Годишният общински план за младежта е документ за планирането на младежката 

политика на месно ниво след създаване и влизане в сила на Закона за младежта.  В глава 

Втора, чл.16, ал.1 разпорежда, че Общинският план за младежта се приема от Общинския 

съвет по предложение на кмета на общината. Общинският годишен план за младежта е 

програма и методика за изпълнение на националната политика за младите хора, формирана 

според техните потребности и синхронизирана с приоритетите на европейската политика за 

младежта. 

Планът за младежта на община Попово е разработен  в съответствие с чл.15  от 

Закона за младежта, Националната стратегия за младежта 2010 – 2020,  Общинският план за 

развитие, Общинската програма за закрила на детето и приоритетите за развитие на 

младите хора, заложени в управленската програма на Кмета на Община Попово.  Този план 

отразява изводи и насоки от дискусионни срещи и обмяна на добри общински практики и 

опит  от членовете на Консултативния съвет за младежта, приет  с Решение №: 207, по 

Протокол № 17/21.12.2012  на ОбС – Попово, които ще бъдат пълноценно използвани в 

хода на изпълнението на плана като стимул за развитие на младежките политики. 

 

1. АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДИТЕ ХОРА В ОБЩИНАТА 
 
 В област Търговище живеят 120 818 жители, от тях  21 243 младежи  или 17,58  % от 

населението в областта са млади хора. 

В община Попово броят на населението по данни на Националният статистически 

институт към 01.02.2011 година е 28 775 жители или 23,81 % от населението на областта, 

разпределени в 35 населени места. От тях във възрастта младежи  от 15 до 29 години 

попадат 4421 жители или 15,36 % от общото население  на общината и 3,65 % от  младите 

хора в областта, а от тях 2584 млади хора са съсредоточени в гр.Попово.  

Според данните на НСИ през 2011 година продължава процесът на демографско 

остаряване  на населението, наблюдаван в страната, като община Попово не прави 

изключение, изразяващо се в намаляване на абсолютния брой и относителният дял на 

населението на възраст под 15 години, които е 11,6 %  и увеличение на дела на населението 

над 65 години и повече е 22,3 %. 

 Броят на родените през 2015 година по данни на ГРАО - Попово е 229 деца, броя на 

починалите е 579 жители, което води до отрицателен естествен прираст ( -  350). 

 Броят на родените през 2016 година по данни на ГРАО - Попово е 235 деца, броя на 

починалите е 495 жители, което води до отрицателен естествен прираст ( -  260). 

         Броят на  родените през 2017 година по данни на ГРАО – Попово е 191 деца, а на 

починалите жители е 526 (-335).    

         Към 01.01.2018 година  по постоянен адрес в община Попово са регистрирани  4600 
души на възраст от 15 до 29 години. Трудно е да се определи броят на реално 

пребиваващите, тъй като в различните сезони, той е различен.   
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В общината има добре изградена мрежа от учебни заведения, която обхваща всички 

възрастови групи на задължително обучение. На територията  на община Попово 

функционират 12 училища, 9 основни,  от които 3 на територията на гр.Попово и 6 в 

останалите населените места. Три от основните училища са със статут на защитени с 

Решение на МС, а 9 са средищни. Има и 3 гимназии, 2 професионални и 1 профилирана. За  

предучилищното образование и възпитание има 4 детски градини, от които 3 на 

територията на град Попово. Към всяка от тях има яслена група за отглеждане на деца от 10 

– месечна до 3 годишна възраст. От месец септември 2016 г. има и една детска градина със 

седалище в село Зараево, към която са и 6 групи от селата – Водица, Ломци, Ковачевец, 

Светлен, Глогинка и Славяново. През учебната 2017/2018 година се обучават  2559 ученици  

в дневна, задочна и самостоятелна форма, 710 са децата посещаващи яслени групи и детски 

градини на територията на община Попово. 

 За  училищата на територията на община Попово процесът на отпадане на ученици е 

много под средния за страната. По информация на РУО - гр. Търговище, в областта той е 

най-нисък. За миналата учебна година в община Попово са отпаднали 5 ученици. От есента 

на 2017 г. в общината са изградени 8 екипа във връзка с междуинституционалния 

механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна възраст. 

Основната характеристика на младежката общност в община Попово, 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. За съжаление голяма част от тях са 

социално и икономически зависими от семействата си. Продължава тенденцията на 

емиграция особено 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 България, а част 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 с нисък образователен статус  и/или без трудова квалификация. Все още липсва 

практика работодателите да инвестират в обучението и квалификацията на младите 

работници и служители. 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 навлязоха 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. Почти всички населени места в общината 

ни, най-вече чрез читалищата и училища, осигуряват безплатен достъп до интернет, но 

компютрите и интернет се ползват повече с развлекателна цел. 

Около 30% от младите хора в града проявяват интерес към спортните клубове и 

танцовите състави, както и към другите извънучилищни форми към НЧ „Св. Св. Кирил и 

Методий” и Дом на културата, а чрез целевото финансиране от МОН почти всички 

младежи от 15 до 19 години, посещаващи училищата, са включени в клубове по интереси 

по проект „Твоят час“. Успешно средните училища в града работят по програма „Еразъм+“ 

и осъществяват обмен с редица европейски и съседни държави. Все още бавно се 

популяризира и се възприема доброволчеството 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.  

         Община Попово е загрижена за израстването на младите хора и задоволяването на 

здравословните им интереси. Голямо внимание се отделя на насърчаване на здравословен 

начина на живот и на превантивни мерки  по отношение на сексуалната активност, 

злоупотреба с алкохол, използване на наркотици, тютюнопушене, хранителни разстройства, 

затлъстяване, насилие, хазартни игри и пристрастяване към информационни и 
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комуникационни технологии.  На територията на общината има разкрити 11 здравни 

кабинета в училища и детски градини, които се обслужват от 10 медицински специалисти.  

 

2. Основна цел на Общинския годишен план за младежта. 
 
Настоящият план  има за цел да подпомогне  Община Попово 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. 

 

 

3. Приоритети и специфични цели: 
 
Специфични цели: 

 

 Повишаване на активната гражданска позиция и мотивиране на младите хора  за 

засилване участието им в местното самоуправление, чрез развитие на   местните 

младежки  политики.  

 Популяризиране на доброволческия труд като форма на  активна гражданска позиция 

и обществено полезна дейност.  

 Развитие и прилагане на нови форми на младежки спорт  и туризъм  и създаване на 

условия за формиране на положителни нагласи на младите хора към дейности в 

областта на екологията и природосъобразния начин на живот.  

 Повишаване на информираността на младите хора за процеса на вземане на решения 

в местното самоуправление и възможностите  за  прякото им участие в изработването 

на общински младежки политики. 

 Развиване на дейности, насочени към типични за младата възраст проблеми, като 

превенеция на престъпността, наркоманията и др., чрез обмяна на опит,  добри 

практики и превантивни мерки за ограничаване на негативни социални прояви.  

 Подкрепа на инициативи  на младите хора в общината за  създаване на предпоставки 

за сформиране на нови младежки  организации и подкрепа на съществуващите.  

 Развитие на неформалното образование за пълноценно използване на свободното 

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

 Стимулиране на гражданската активност на младежите и развитие на дейности и 

инициативи към социалното им включване в обществото, чрез информиране за 

възможностите на Европейските програми, насочени към младите хора. 

 Приобщаване и интегриране на децата и младите хора в неравностойно положение 

както и тези от специалните групи и социалните центрове. 

Приоритетни области за действие: 

 Подпомагане и оказване на съдействие при организиране на младежки  прояви 

на НПО и неформални групи от млади хора; 

 Подпомагане на младежки инициативи и съдействие за участие в младежки 

обмени, както в страната, така и в чужбина; 

 Създаване на възможности на нечленуващи в организации млади хора за пряк 

контакт и участие в доброволчески инициативи; 

 Организация на детски и младежки прояви и празници на територията на 

община Попово; 

 Превантивна работа с децата по безопасност на движението; 
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 Оптимизиране и подпомагане на работата и дейностите на младежките и 

детските организации, школи, клубове и  образователни програми на 

територията на Община Попово; 

 Създаване и подпомагане на дейността на читалищни и училищни клубове и 

секции, като алтернатива на асоциални прояви сред деца и младежи, чрез 

изкуство и спорт; 

 Подкрепа на младежки инициативи и кампании, посветени на значими за 

общината каузи, насърчаване на доброволческите дейности; 

 Организиране на форуми за представяне на добри практики на младежки 

организации, международни партньорства, диалог между институциите; 

 Взаимодействие на младежките и НП организации с държавни и общински 

структури за откриване на ефективни решения на икономически, социални и 

битови проблеми; 

 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; 

 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. 

 

4. Дейности : 

 

 

№ 
 

ДЕЙНОСТИ 
 
ПЕРИОД 

 ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

 
СРЕДСТВА 

1.  Информационна дейност    

1.1. Кампании за социално включване 

на младите хора в местната 

общност. 

текущ Община Попово 

Консултативен 

съвет;  

 

1.2. Съдейства в идентифицира-нето 

на младежи на възраст от 15 до 

29 г. вкл., които не работят, не 

учат и не са регистрирани в 

дирекция „Бюро по труда” град 

Попово. 

текущ 

 

Община Попово 

Консултативен 

съвет; 

 

1.3. Публикации в „Местен вестник”, 

касаещи проблемите на младите 

хора. 

текущ Община Попово  

1.4 Целогодишни кампании по 

превенция на рисково поведение 

сред младежи и рискови групи 

(ХИВ/СПИН, тютюнопушене, и 

други) –  

информационни кампании; 

текущ Консултативен 

съвет 

МКБППМН 

 

1.5 Популяризиране на дейностите 

на КСМ под мотото: 

„Младите хора – активни 

граждани на местната общност”   

текущ Консултативен 

съвет 

 

2. Съвместни дейности с други 
организации. 

   

2.1. Среща между младежките 

структури в общината- МБЧК,   

училищни съвети и КС  за 

установяване на нагласи и 

март Консултативен 

съвет 
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очаквания. 

2.2. Проучване и разработване  на 

проектни предложения, свързани 

с програмното финансиране. 

Текущ, 

в определените 

от програмата 

срокове 

Община Попово, 

младежки 

организации 

Европейски 

средства 

2.3. Активиране на неактивни и 

обезкуражени лица. 

 

Текущ Община Попово, 

ДБТ-Попово, 

Младежки 

медиатор  

НП „АНЛ“. 

 

2.4. Предоставяне на възможности за 

работа в страни от ЕС чрез 

EURES (Европейски служби по 

заетостта) 

Текущ Община Попово, 

ДБТ-Попово, 

Младежки 

медиатор  

НП „АНЛ” 

 

2.5. Разработване на нови и 

финализиране на проекти по 

мерките на програма „Еразъм +“ 

в определените 

от програмата 

срокове 

Профилирана 

Гимназия „Христо 

Ботев”, ПГСС 

„Никола 

Пушкаров”, 

ПГТЛП 

Европейски 

средства 

2.6. Участие на местни младежи в 

международни проекти за  

младежки обмени и европейско 

доброволчество; 

Текущ Община Попово 

Консултативен 

съвет,Младежки 

организации; 

 

 

3. Формално и нефор- 
мално обучение. 

   

 

3.1. 

 Пълен обхват в училище на  

децата, юношите и младите хора 

до 16-годишна възраст; 

мотивиране на 17-19 –годишните 

за завършване на средно 

образование. Механизъм за 

съвместна работа на 

институциите по обхващане и 

задържане в образователната 

система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна 

възраст. 

текущ Община Попово 

Ръководствата на  

 училищата в об- 

щината. 

 

 

 

3.2. 

Пълен обхват на учениците в 

училищата при реализиране на 

Национални програмата на МОН. 

Текущ Училищата на 

територията на 

общината 

 

 

3.3. 

Превантивна  дейност сред 

младежите на училищна възраст. 

Текущо МКБППМН-по 

план 

 

3.4. 

 

 

 

 

Изведени в други институции 

семинари и кръгли маси-след 

проучване на нагласите и 

очакванията на младежите  

Април - 

Ноември 

КС,  

Община Попово 
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4. Конкурси и състезания    

 

4.1. 

IX Новогодишен  шахматен 

турнир „ Трите царя“ – Попово 

2018 

 

Януари  

 

Гимназия „Христо 

Ботев“ 

Училища 

 

 

  

 

4.2. 

 

19 февруари – Васил Левски 

 

Февруари 

 

НЧ”Св. Св. Ки- 

рил и Методий” 

 

НЧ  

4.3. 3 март – 140 години от 

Освобождението на България. 

 

февруари-март Община Попово 

Ротари клуб 

НЧ 

 400лв. 

4.4 Организиране на конкурс за 

мода, красота и талант. 

 

Март  ПГТПЛ 100лв. 

4.5. 

 

Общински преглед на 

училищното любителско 

творчество. 

Март НЧ „Св. Св. Ки – 

рил и Методий” 

НЧ 

200лв. 

4.6. 22 април- Световен ден на Земята 

– Еко – инициатива. 

Април ПГСС„Никола 

Пушкаров” 

100лв. 

 

4.7. 

Купа Великден  - Попово средна 

дистанция – ориентиране. 

14.04 Община Попово 

Училища 

 

500лв. 

4.8. Организиране на конкурс „Мис и 

Мистър Гимназия”. 

Май Гимназия „Христо 

Ботев” 

100лв. 

4.9. Участие в традиционния поход 

„По стъпките на четата на Таньо 

войвода” и прегледа на строевата 

песен. 

29.05-2.06 Община Попово 

Училища 

Читалища 

2100лв. 

   

4.10 10-ти юни – Денят на   гр.Попово До 10.06 Община Попово 

Училища 

100 лв. 

4.11 Участие в национални и 

международни фестивали и 

конкурси. 

 

2018 г. Самодейни 

младежки състави 

400 лв. 

 Общо за конкурси и състезания   4000лв. 

5.  Календарни празници    

5.1. 14 февруари: Табло за 

валентинки 

Февруари МКБППМН 

Община Попово 

 

5.2. 1 март – мартенички  - Световен 

ден против насилието. 

Март Училищата 

читалища 

 

5.3. 9 май-ден на Европа 

 

Май Училищата 

Община Попово 

Читалища 

 

5.4 22 май-световен ден, посветен на 

жертвите на СПИН 

Май Община Попово 

Училища 

Читалища 

МКБППМН 
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5.5 31 май-световен ден без тютюнев 

дим  

Май Училища 

читалища 

 

5.6 1 юни-ден на детето Юни Община Попово 300 лв. 

5.7 26 юни-световен ден за борба с 

дрогата 

Юни МКБППМН 

читалища 

 

5.8 12 август-ден на европейската 

младеж 

Август Община Попово 

читалища 

 

5.9 6 септември - Съединението Септември Община Попово  

5.10 22 септември –ден на 

независимостта 

Септември Община Попово  

5.11 2 октомври – ден на усмивката Октомври МКБППМН 

училища 

 

5.12 1 декември – световен ден за 

борба срещу спина 

Декември Училища 

МКБППМН 

300лв. 

5.13 3 декември – световен ден за 

хората с увреждания 

Декември Община Попово 

БМЧК 

 

5.14 5 декември- ден на доброволеца; 

„Доброволец на годината” 

Декември КС,Община 

Попово 

 

5.15 Коледни и новогодишни 

празници 

Декември Община Попово 

Училища,читали

ща 

400 лв. 

 Общо за календарни празници    1000лв.  
 Общо за 2018 година за 

конкурси, състезания 
и календарни празници 

   5000лв.  

 
 
5. Наблюдение, оценка и актуализация на общинския план. 

 
За ефективното и ефикасно изпълнение на дейностите в плана е много важна  

добрата координация и взаимодействие между участниците, имащи отношение за 

развитието на младите хора. Изпълнението на плана се наблюдава от КС. Той е отворен и се 

допълва чрез членовете на КС след обсъждане и постигане на обикновено мнозинство.  
 

 6. Осигуряване на публичност на плана. 
 
     Публикува се на сайта на Община Попово, Профилирана Гимназия „Христо Ботев“, 

ПГСС „Никола Пушкаров“, ПГТЛП и НЧ „Св. Св.Кирил и Методи“. 

 

Настоящият план е приет с Решение №……………., по Протокол №……….. 

На ОбС-Попово. 

 

 


