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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Настоящият Общински план за младежта е разработен в 

изпълнение на Закона за младежта /чл. 15 и чл.16 от Закона за младежта, 

приет на 20.04.2012 г. от Народното събрание на Република България/, 

както и в съответствие с изискванията на Националната стратегия за 

младежта (2010-2020) (НС), формиращи държавните политики за 

младите хора в съответствие с приоритетите за тяхното развитие. 

Националната визия на Р България по отношение на по отношение 

на политиката за младите хора е насочена към подобряване качеството на 

живот на младите хора чрез създаване на устойчиви механизми за 

инвестиране в младежта като значим социален капитал и за 

мобилизиране на техния потенциал в развитието на България и 

Европейския съюз.  

Стратегическите цели, заложени в НС, са свързани с насърчаване на 

икономическата активност и кариерното развитие на младите хора, 

подобряване на достъпа до информация и качествени услуги, 

насърчаване на здравословния начин на живот, превенция на социалното 

изключване на млади хора в неравностойно положение, развитие на 

младежкото доброволчество, повишаване на гражданската активност, 

развитие на младите хора в малките населени места и селските райони, 

развитие на междукултурния и международен диалог и повишаване на 

ролята на младите хора в превенцията на престъпността. 

Изпълнението на НС се координира от Министерството на 

младежта и спорта. За постигането на нейните цели се изготвя годишен 

национален план за действие. Целите на националния стратегически 

документ се изпълняват от всички ресорни държавни институции в 

страната, чиято дейност има отражение върху живота на младите хора в 

страната, както и от общините, на принципа на междусекторното 

сътрудничество, на многосекторния подход и съвместното управление с 

младите хора в страната. 

Специална отговорност по отношение на изпълнението на 

стратегията имат местните власти, чиято активност следва да осигури по-

висока степен на отзивчивост към нуждите на младите хора в 

съответствие с принципите на Ревизираната европейска харта за 

участието на младите хора в живота на общините и регионите. 

Младите хора и тяхната успешна професионална, социална и 

личностна реализация са важен приоритет на Община Свищов и 

предмет на целенасочена политика, прилагана, за да отговори на 

потребностите и интересите на тази целева група. 

Планът за младежта на Община Свищов за 2020 г. е структуриран 

според приоритетите в следните ключови документи: 

 Национална стратегия за младежта (2012‐2020) 

 Закон за младежта  



 Общински план за развитие на Община Свищов 2014 – 2020 г. 

Това е отворен по своя характер документ, който може да се 

развива, усъвършенства и актуализира в съответствие с динамично 

променящите се условия. Това изисква постоянна дейност на всички 

заинтересовани участници и предполага създаването на добра 

организация и координация.  

Общинският план за младежта за 2020 г. е изграден на принципа на 

координaция и единодействие между всички институции, работещи по 

проблемите на младежта. Предназначен е за подрастващите и младите 

хора – неорганизирани и организирани в различни структури, на възраст 

от 15 до 29 години, без оглед на тяхната расова, етническа, религиозна, 

национална, социална или културна принадлежност. 

Конкретните дейности, заложени в плана, допринасят за 

постигането на приоритетните цели, осигуряват възможността за 

пълноценно развитие на младите хора, за изграждане на активна 

гражданска позиция у тях и включването им в процеса на вземането на 

решения. 

1. Демографско състояние и тенденции 

Община Свищов е една от съставните общини на област Велико 

Търново се състои от 16 населени места, от които 1 град и 15 села. 
Таблица 1. Населението по настоящ адрес в Община СВИЩОВ към 15.12.2019 г. 

Населено място Брой 

гр.СВИЩОВ 26 505 

с.АЛЕКОВО 534 

с.АЛЕКСАНДРОВО 217 

с.БЪЛГАРСКО СЛИВОВО 1072 

с.ВАРДИМ 952 

с. ГОРНА СТУДЕНА 349 

с.ДЕЛЯНОВЦИ 120 

с.ДРАГОМИРОВО 660 

с.КОЗЛОВЕЦ 1233 

с.МОРАВА 910 

с.ОВЧА МОГИЛА 1361 

с.ОРЕШ 1457 

с.СОВАТА 212 

с.ХАДЖИДИМИТРОВО 652 

с.ЦАРЕВЕЦ 1130 

с.ЧЕРВЕНА 310 

ОБЩО (за населените места без 

гр.Свищов) 
11 169 

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА 37 674 

Забележка: Справката е извлечение от „Таблица на населението по постоянен и настоящ 

адрес Област Велико Търново, Община Свищов на НСИ към дата 15.12.2019г. 



Демографските показатели, свързани с развитието на населението 

на община Свищов, не се отличават съществено от тези за страната, но 

има своите тревожни тенденции. Броят на младите хора и на хората в 

трудоспособна възраст в община Свищов през последните години 

намалява. Основните причини за това са отрицателният естествен 

прираст и миграционните процеси, протичащи на територията на 

Северна България, което обуславя бързопроменяща се демографска 

картина. Нарастването на обема на вътрешната миграция все по-често е 

продиктувано от икономически причини, в т.ч. търсене на работни места, 

по-високо трудово възнаграждение, по-добро качество на живот. 

Запазва се тенденцията за засилване на емиграционния поток. 

Желаещите да емигрират са предимно младежи с висок образователен 

ценз.  

Към м. Юни 2016 г., общото население по настоящ адрес на 

територията на общината е  било 42 258 жители, в т.ч. млади хора на 

възраст от 15 г. до 29 г.  7 751 жители, или около 18 % от общото 

население. От тях 80 %  са живели в града, а 20 %  в населените места от 

общината. 

Към м. Декември 2019 г., общото население по настоящ адрес на 

територията на общината е 37 647 жители, като младите хора на 

възраст от 15 г. до 29 г. са 4 926 , или около 13 % от общото население.  

Наблюдава се тенденция за преразпределение по местоживеене. 

Увеличава се процента на млади хора, които живеят извън общинския 

център.  

През 2019 г. разпределението на населението на общината по 

местоживеене е следното: 70,35 % живеят в града, а 29,65 % живеят в 

населените места от общината.  

Съответно разпределение на населението в младежката възрастова 

група е следното 71,48 живеят в общинският център, а 28,52 % живеят в 

малките населени места. 
 

Таблица 2 : Сравнителна таблица за младежи от 15 г. до 29 г. по населени места  

в Община Свищов за 2016 и 2019 г. 

 

Населено място Брой Населено място Брой 

гр.СВИЩОВ 6 225  гр.СВИЩОВ 3 521 

с.АЛЕКОВО 60 с.АЛЕКОВО 70 

с.АЛЕКСАНДРОВО 28 с.АЛЕКСАНДРОВО 23 

с.БЪЛГАРСКО 

СЛИВОВО 

142 с.БЪЛГАРСКО 

СЛИВОВО 

133 

с.ВАРДИМ 133 с.ВАРДИМ 124 

с. ГОРНА СТУДЕНА 34 с. ГОРНА СТУДЕНА 29 

с.ДЕЛЯНОВЦИ 12 с.ДЕЛЯНОВЦИ 15 



с.ДРАГОМИРОВО 61 с.ДРАГОМИРОВО 59 

с.КОЗЛОВЕЦ 160 с.КОЗЛОВЕЦ 145 

с.МОРАВА 129 с.МОРАВА 116 

с.ОВЧА МОГИЛА 296 с.ОВЧА МОГИЛА 233 

с.ОРЕШ 192 с.ОРЕШ 169 

с.СОВАТА 46 с.СОВАТА 43 

с.ХАДЖИДИМИТРОВО 62 с.ХАДЖИДИМИТРОВО 49 

с.ЦАРЕВЕЦ 150 с.ЦАРЕВЕЦ 139 

с.ЧЕРВЕНА 57 с.ЧЕРВЕНА 58 

ОБЩО (за населените 

места без гр.Свищов) 

1562 ОБЩО (за населените 

места без гр.Свищов) 

1405 

ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА 7 751 ОБЩО ЗА ОБЩИНАТА 4926 

Справката е извлечена от Локална База Данни „Население“ към дата 21.02.2020г. 

Именно за преодоляване на тревожните тенденции и с оглед 

задържане на младежите в Общината трябва да продължи да се работи 

целенасочено за насърчаване на икономическата активност и кариерното 

развитие на младите хора, за подобряване на достъпа им до информация 

и качествени услуги. Да се промотира здравословния начин на живот и 

превенция на социалното изключване на млади хора в неравностойно 

положение. Важно е развитието на доброволчеството и повишаване на 

гражданската активност. Паралелно с това важно е целенасочени 

действия и за развитие на младите хора в малките населени места, както 

и на междукултурния и международния диалог. Съществено потенциал 

има за активизиране и повишаване на ролята на младежите в 

превенцията на престъпността.  

Планът отчита необходимостта от комплексни действия, насочени 

към развитие на политики за младежта, създаване на условия за 

качествено и достъпно образование, възпитание и пълноценно развитие 

на личността, равни възможности за всички млади хора в областта на 

образованието и пазара на труда. 

 

ІІ. АНАЛИЗ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА СВИЩОВ 

За реализирането на младежките политики на територията на 

Община Свищов са ангажирани, Общински съвет-Свищов, 

образователните институции, Дирекция „Бюро по труда-Свищов, 22 

Спортни клуба, Център за социална рехабилитация и интеграция; 

Център за обществена подкрепа; РПУ-Свищов; РС „ПБЗН“- Свищов, 

КБППМН-Свищов; Инспектор ДПС; Ученически съвети; НПО и др. 

 

На територията на община Свищов функционират следните учебни 

заведения, които имат пряко отношение към целевата група: 



№ Висши училища 

1 Стопанска академия „Димитър Апостолов Ценов” 

№ Общински училища 

1 СУ "Димитър Благоев" 

2 СУ "Николай Катранов" 

3 СУ "Цветан Радославов" 

№ Професионални гимназии 

1 Държавна търговска гимназия „Димитър 

Хадживасилев” 

2 Свищовска професионална гимназия „Алеко 

Константинов  

 

След завършване на своето образование младежите се включват в 

пазара на труда, като в повечето случаи нямат никакъв трудов опит по 

придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация 

и контакти за устройване на работа.Основен приоритет на партньорите 

на община Свищов, сред които Дирекция БТ-Свищов е работата с 

младежите до 29 години.  

Изпълнявайки своите ключови ангажименти държавните 

институции реализират следните дейности: 

 Провеждат информационни кампании за целите и същността 

на Националната стратегия в контекста на Европейската 

гаранция за младежта, разпространяват информационни 

материали, информират чрез медиите, интернет страници, 

социални мрежи и др.; 

 Министерството на образованието /МОН/ предоставя 

информация на Министерство на труда и социалната 

политика /МТСП/ относно младежи, преждевременно 

напуснали и ранно отпаднали от образователната система; 

 Националното сдружение на общините в Р.България 

/НСОРБ/ осигурява подкрепа за общините в съвместната им 

работа по идентифициране на младежи, които са отпаднали, 

както и на тези, които никога на са посещавали ,училище. 

 Текущо се осъществява контакт с идентифицираните млади 

хора и им се предоставя информация относно възможните 

услуги, предоставяни от БТ, като специфичен аспект е 

индивидуалният и личен контакт с целевата група; 

 Предприемат се действия за активиране на младежите и 

включването им в заетост, стажуване или обучение; 

 Трудовото посредничество се реализира от ДБТ – Свищов и 

Агенцията по заетостта, имат и самостоятелни функции по 

активизиране на младежите, а в партньорство с младежкият 



медиатор, работещ към община Свищов по проект 

„Активиране на неактивните лица“  се осъществява и контакт 

с работодателите и обмен на информация. 

 

Като своеобразен извод се предоставя съотносима информация по 

Приоритет 1: „Насърчаване на икономическата активност и 

кариерното развитие на младите хора“ и Приоритет 2: 

„Подобряване на достъпа до информация и качествени услуги и 

ситуацията в община Свищов е следната: 

Средногодишният брой безработни лица в община Свищов за 2019 

г. е 792 души, при равнище за безработица за общината 5,1 % и 5,6 % за 

страната. 

Средният брой на младежите до 29 г. е 97 или 12,2 % от общия брой 

регистрирани безработни. 

ДБТ-Свищов, самостоятелно и в партньорство е предоставило 

следните услуги на младежи през 2019 г. : 

 37 младежи са получили консултиране за професионално 

развитие; 

 19 са включени в обучение; 

 10 младежи са участвали в групови мероприятия за 

професионално ориентиране; 

 12 са включени в мотивиране за активно поведение на пазара 

н труда; 

 136 са насочени за участие в Ателие за търсене на работа; 

 215 млади хора до 29 г. са постъпили на първичния пазар на 

труда самостоятелно, с посредничество на ДБТ-Свищов и в 

партньорство с Община Свищов. 

 

Община Свищов е сред основните работодатели за млади хора и 

има активна роля за реализиране на проекти и дейности за насърчаване 

на икономическата им активност и заетост. Благодарение на положените 

усилия съвместно с местни работодатели резултатите за 2019 г.  

 29 младежи са устроени на работа за стажуване и обучение по 

схема „Нова възможност за младежка заетост“; 

 2 младежи с увреждания са устроени на работа по схема 

„Обучение и заетост на младите хора“; 

 7 са работили по програмата „Старт на кариерата“; 

 46 са мотивирани, активирани и са проведени срещи за 

регистриране в ДБТ-Свищов по проект „Готови за работа“. 

Към момента Община Свищов вече е подала заявки за наемане на 5 

младежи по „Нова възможност за младежка заетост“ за 2020 г. Като ще се 

използват всички  бъдещи възможности за увеличаване на броя, 

съобразно отворените текущо схеми за субсидирана заетост.  



В допълнение при заявка от страна на СА, ще се осигурява и 

възможност за краткосрочно стажуване на администрацията. 

През 2019 Община Свищов е подкрепила и е сключила 

дългосрочни договори с 5 бр. млади земеделски стопани, за отдаване на 

общински терени с цел създаване на предпоставки за самонаемане и 

развиване на собствен бизнес. 

Към този приоритет „Насърчаване на икономическата активност и 

кариерното развитие на младите хора“ се отнасят и дейностите на 

Професионалната държавна търговска гимназия „Димитър 

Хадживасилев”, в която са обхванати 172 ученици в дневна форма, 4 

ученици в самостоятелна форма на обучение (СФО). 

Осигурено е обучение чрез работа /дуална форма на обучение/ 

Съгласно реализираният прием на ученици за учебната 2019/2020 г. се 

обучават по : 

- професия „Системен програмист“, специалност „Системно 

програмиране“; 

- професия „Спедитор-логистик“, специалност „Спедиция, 

транспортна и складова логистика“. 

Заявени работни места от 8 работодатели, а именно: .„Свилоцел” ЕАД, 

Ексел” ЕООД, „Робсов” ЕООД, „Дунав Автотранспорт 2” ЕООД ; 

„Джамбазов Строй” ЕООД ; „Месокомбинат Свищов” ООД  СД „Зоната – 

Нацкови и СИЕ, „Тинк Глобал” ЕООД, като резултат маже да се отчете 24 

ученици включени в такава форма с нови перспективи за развитие и 

заетост.  

През 2019 г. участие в Национални дни на кариерата с домакин СА „Д. 

А. Ценов“ – Свищов са взели 65 ученици от ХІ и ХІІ клас, като дейността 

се организирала съвместно с Център за кариерно ориентиране и 

предприемачество при ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ ; 

По приоритет 2 „Подобряване на достъпа до информация и 

качествени услуги“ е реализиран проект за иновативно училище - 

осъществяване на тема: „Комуникация и сътрудничество за високи 

образователно – възпитателни резултати и удовлетвореност на 

заинтересованите страни”, включени бяха 70 ученици от VІІІ, ІХ и Х клас с 

партньор „Сдружение Институт Перспективи“ – Свищов. 

 

Свищовска професионална гимназия „Алеко Константинов“ 

(СПГ), гр. Свищов е реализирала през 2019 г. редица мероприятия с 

оглед осигуряване на условия за обхващане, задържане и мотивиране на 

младите хора да остана в образователната сфера и да придобият знания и 

умения за предстоящо включване в пазара на труда.  

 разработена „училищна програма за превенция на ранното 

отпадане от системата на училищното образование“; 

 идентифициране на учениците в риск 



 включване в клубове по интереси 

 сформиране на групи за преодоляване на обучителни 

трудности по предмети 

 работа с родители (неформални родителски срещи по 

населени места, домашни посещение на адрес) 

 осигуряване на закуска, обяд, вечеря и транспортни разходи.  

На 19.09.2019 г. стартира практическото обучение в реална работна 

среда за учениците от XI в клас на СПГ „Алеко Константинов“, приети в 

дуална форма на обучение по професия „Монтьор на селскостопанска 

техника“. Обучението чрез работа (дуална система на обучение) е 

специфична форма на професионално обучение за придобиване на 

професионална квалификация, която се организира въз основа на 

партньорството между работодателите и професионалната гимназия. 

Учебното време при дуалната система се разделя между обучение 

по теория в професионалната гимназия и работа във фирма. Този модел 

елиминира проблема с липсата на стаж, което пречи на младите хора да 

намерят работа по желаната професия веднага след завършване на 

училище. Фирмите спестяват разходи и време за обучаване на 

новоназначените служители, защото същите вече имат необходимите 

знания и умения.През учебната 2017 - 2018 година, по предложение и със 

съдействието на Община Свищов, учениците бяха приети в IX клас по 

търсена от работодателите професия „Монтьор на селскостопанска 

техника“. 

След две години обучение в училище учениците от XI в клас 

започнаха практическо обучение в реална работна среда при 

работодатели, с които училището сключи договор.  

Поели отговорността и предизвикателството да бъдат първите 

работодатели, участници в дуалното обучение са земеделските 

кооперации: ППОК „Изгрев-93“ – с. Царевец, „Сортови семена – Елит 

2000“ ЕООД – с. Ореш, ППК „Искра“ и ППК „Възраждане“ – с. Морава, 

ЕТ „Росен Кирилов“ – с. Татари, ЗППК „Бъдеще 93“ – с. Овча могила, 

ППОКЧС „Земеделец 93“ – с. Козловец и „Петров Транс 2018“ – с. 

Петокладенци. 

С учениците са сключени трудови договори и ще получават 

възнаграждение за своя труд.  

Съгласно реализираният прием за 2019/2020 г. се обучават 50 

младежи, по професии и 3 са преминали в самостоятелна форма на 

обучение, но са останали в образованието. 

В допълнение е осигурено общежитие, транспорт, закуска, обяд и 

вечеря за настанените в общежитието ученици, Обща подкрепа, работа 

по проект „Подкрепа за успех“ в резултат на усилията няма отпаднали 

ученици, и са подкрепени 20 млади хора. 

 



 Теми относно кариерното ориентиране са заложени в 

тематичните разпределение на класните ръководи и в плана на 

педагогическия съветник; 

 По проект „Заедно в шарен свят“, които гимназията 

реализира с финансовата подкрепа на ЦОИДУЕМ през тази учебна 

година са предвидени срещи с представители на местния бизнес и 

работодатели.  

 Състезания по професии – училищни, регионални и 

национални кръгове 

 В рамките „Европейската седмица на професионалните 

умения” са реализирани „Дните на отворените врати”, което е съвместна 

дейност, инициирана между работодатели и професионални гимназии. 

По този повод на 29 октомври по покана на ръководството на 

„СВИЛОЦЕЛ” ЕАД-Свищов възпитаннци на професионалната гимназия 

посетиха целулозния завод. 

 Допълнителен стимул за кариерно развитие са гостувания на 

успели в професиите си хора (Шеф Христо Вълчевски, Лео Бианки И ДР.) 

 

Кариерното ориентиране в училищното образование включва 

взаимно допълващи се дейности за информиране, диагностика, 

консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на 

учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или 

професия и осъществяване на връзка между училището и пазара на 

труда. Работата по програми за кариерно ориентиране включва  

СУ „Николай Катранов“ реализира в две направления 

1.Индивидуалната и груповата работа се осъществява за:   

 подобряване на мотивацията на учениците за учене и 

професионална реализация;   

 провеждане на интерактивни упражнения по кариерно 

ориентиране;   

 провеждане на дискусии с ученици и родители по теми, 

свързани с избора на образование, професия и работа;   

 провеждане на тренинги с ученици за формиране на умения 

за вземане на решения и търсене на работа.; 

2.Работата по програми за кариерно ориентиране включва 

дейности:  

 с ученици от V до XII клас - за подготовка за преход към по-

висока степен на образование или за участие на пазара на 

труда;  

 с ученици от отделни целеви групи - застрашени от отпадане 

от училище, талантливи ученици, ученици със специални 

образователни потребности, ученици с проблемно поведение 

и др.;   



 полагат се и усилия за  реинтегриране на отпадналите от 

училище;   

 за формиране на нови умения за социално включване и 

мобилност. 

 

Дейности по Приоритет 3:“Насърчаване на здравословен 

начин на живот“ 

Община Свищов продължава да работи активно за създаване на 

условия за активна спортна дейност сред младите хора, включително и 

чрез изграждане на модерна инфраструктура като приз 2019 г. Проект 

„Изграждане на многофункционална спортна площадка в двора на 

СУ „Димитър Благоев“ в град Свищов"Проект "Красива 

България",Мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“ 

беше Изградена многофункционална съвременна спортна площадка в 

училището за футбол малки врати, баскетбол, хандбал, волейбол и тенис 

на корт.Общият размер на инвестицията е 191 489,00 лева, в т.ч. 90 000,00 

лв. от бюджета на Община Свищов. 

 

В част от населените места по програма „Местни инициативи“ се 

реализираха проекти, сред тях: 

 „Модернизиране на парк“ в с.Алеково. Изграждане на зона за 

спорт в парка  на с.Алеково и е извършено закупуване и монтиране на 

нови комбиниран фитнес уред за открито, лостове, успоредка, както и 

стена; 

 

„Активни и инициативни за чисто и приветливо село Горна 

Студена“ с изграждане на зона за спорт на открито, вкл. 1 бр. маса за 

тенис и 1 бр. комбинирано спортно съоръжение за фитнес, 2 бр. стойка за 

велосипеди. 

 

От бюджета на Община Свищов през 2019 г. са осигурени средства 

за субсидиране на 22 спортни клуба в общ размер на 180 000 лв., в т. ч. 

120 600 лв. за ОФК „Академик“  и 61 100 лв за останалите двадесет и един 

клуба по различни видове спорт.  

Резултати от положените усилия: 

1.В СПОРТЕН КЛУБ ПО ДЖУДО „Джудоспорт” – Свищов през 

2019г са практикували спорт джудо 25 млади хора на възраст от 15 до 29 

години. Те са участвали в Държавния спортен календар на българска 

федерация по джудо, като 11 от тях са се състезавали при юношите и 

девойките старша възраст, 7 при девойки и младежи до 20г. и 7 при мъже 

и жени. Имат завоювани 1 сребърен и 3 бронзови медала от тях. Също 

така са участвали и в международни състезания у нас и в чужбина. 

Спечелени са 1 златен ,4 сребърни и 6 бронзови медали. 



Редовно включени младежи в дейностите на клуба са 21. 

В община Свищов за десета поредна година се провежда Общински 

турнир по джудо,като в него вземат участие  училищата от града и селата. 

През 2019г за втори пореден път се проведе  международен спортен 

лагер.В  него взеха участие отбори от Гърция,Румъния и България. 

2. ГОДЖУ КАРАТЕ КЛУБ  „АЛЕКО“ гр.Свищов, спортната 

дейност на клуба през 2019 г. е със следните индикатори: Млади хора 

практикуващи спортни дейности:   20 души;.Участия съобразно спортния 

календар- 15 събития; Брой включени младежи: 14 души; Реализирани 

Общински турнири/приятелски срещи и др. 5 броя 

3. ФК „СТРЕЛА ОРЕШ“, с.Ореш 20 млади футболисти са 

практикували спортни дейности, участвали са в 18 бр.срещи, 

реализирали са 10 приятелски срещи и Общински футболен турнир 

„Марга-Ауреа“ 

4. Сдружение спортен клуб по тенис на маса „Нове-2018 г“-

Свищов (ССКТМ) обхваща в своята дейност между 30-40 подрастващи 

младежи. През 2019 г са участвали в 20 официални състезания от 

Държавният спортен календар; 15 младежи са включени в 

представителните отбори в юноши и девойки до 18 г., кадети и кадетки, 

както и в женските и мъжки отбори. Проведени са следните спортни 

състезания -12 любителски турнира за всички желаещи, без ограничения 

пол и възраст, 2 любителски турнира по девойки, 8 турнира за мъже и 

жени от ДСК на БФТМ. 

5.Тенис клуб „Академик -2001“ в него са картотекирани и са 

участвали в 4 официални състезания от Спортния Календар на БФ по 

тенис на маса 4 младежи. 

6.СПОРТЕН КАРАТЕ КЛУБ „АКАДЕМИК-СВИЩОВ– 

КИОКУШИН КАРАТЕ“, 12 са млади хора между 15-29 години 

практикуващи спортни дейности. 8 участника са преминали изпит за 

техническа степен, 6 са участвали на Държавно първенство; 8 са участвали 

в Международен технически лагер в гр. Варна и 6 участника са участвали 

в Национален турнир в гр.Шумен. 

7.ФК „Пробив 2015“- с. Овча могила В него са участвали 19 

младежи през 2019г.  Изиграни са 18 футболни срещи от зоналното 

първенство срещи от първенството. Организирани са 8 приятелски 

срещи. 

В допълнение стимулиране на активни занимания със спорт на  

младежите от населеното място, 16 извън отбора тренират футбол и 

баскетбол. Сформирана е неформална  група от 10-12 девойки, които 

бягат за здраве на стадиона на селото. 

 

Спортни занимания в училищата, които допринасят за 

постигана на целите по този приоритет през 2019 г : 



СПГ „Алеко Константинов“ в училището са проведени през 

2019г.; 

 Общинските ученически игри по шахмат и тенис на маса 

 Национално първенство по Киокушин карате; 

 Участие в крос в памет на заслужилия треньор Желю 

Замфиров. 

 Ученици от гимназията посетиха Интер Експо Център – 

София, където се провеждат ежегодните изложения за 

хранително-вкусовия сектор: Месомания, Светът на млякото, 

Булпек, Салон на виното, Интерфуд & дринк. 

 „Голямо междучасие със здравословни храни“ – инициатива 

на Ученическия съвет по повод „Националната седмица на 

достъпа до добра храна“ 

 

ДТГ „Димитър Хадживасилев“ участва в разработване на проект 

„Училище за здраве в Европа“ като са включени 46 ученика, а чрез 

организиране на извънкласни дейност по проект „Подкрепа за успех“в 

спортни секции по футбол, волейбол и баскетбол са обхванати 60 . 

СУ "Димитър Благоев" Млади хора практикуващи спортни 

дейности са 25 бр. Ниво на информираност и придобити умения и 

знания за здравословен начин на живот – 150 бр. Фелдшера на училището 

изнася презентации в часа на класа на здравни теми 

 

Приоритет 4: „Превенция на социалното изключване на млади 

хора в неравностойно положение“ 

През 2019 г. за решаване на проблемите по този приоритет са 

включени активно партньори институции, предоставящи експертиза в 

социалните услуги. 

Дейностите реализирани в Центъра за социална рехабилитация 

и интеграция -гр.Свищов (ЦСРИ) са социални услуги като: 

Социална рехабилитация в която са включени 5 лица до 29 г.; 

 Осъществено е психологическо консултиране и подкрепа на 5 

младежи. Реализирана е трудотерапия на 5 лица. Двигателна 

рехабилитация на 4. 

 

Дейностите и услугите предоставяни от Център за обществена 

подкрепа- Свищов (ЦОП) са:  

Услуги, подпомагащи работата по реинтеграция на деца – 3 бр. 

Подкрепа и консултиране на семейства от общността – 7 бр. 

Социално педагогическо и психологическо консултиране – 7 бр.   

Приемна грижа - 1 бр. 

Работилница за родители – 13 родители – от 25 до 30 год.  



Екипът на ЦОП предоставя специализирана подкрепа на деца и 

семейства в риск от малките населени места. В тази връзка на тези деца и 

семейства е оказвана подкрепа, за повишаване учебната активност и 

професионална ориентация. Оказвана е подкрепа за осмисляне на 

свободното време чрез подходящи дейности /според възрастта и 

интересите/; повишаване мотивацията за образователно развитие чрез 

редовно посещение на учебно заведение. Оказвано е ресурсно 

подпомагане. 

 

Приоритет 5 : „Развитие на младежко доброволчество“ 

Ученическият съвет при СУ "Димитър Благоев" - гр. Свищов 

реализира кампания по събиране на дрехи и обувки за децата в 

общежитието към Обединено училище "Христо Ботев" - село Мечка, 

община Плевен. На 14.01.2019 г. събраните материали от Ученическия 

съвет при СУ "Димитър Благоев" - дрехи, обувки, играчки, книжки и 

раници са закарани в интернатното училище в с. Мечка  

На 14.02.2019 г. в СУ „Димитър Благоев“ се проведе 

благотворителен базар „Да помогнем за чудото на Мишо“. Ученически 

съвет изработи картички и рамки за снимки, които продаваха на входа на 

училището. 

 

В ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ учениците от Випуск 2019 

дариха своите униформени вратовръзки на бъдещите осмокласници; 

Инициира се кампания за - дарение за Никол от В. Търново, която 

се нуждае спешно от средства за своето лечение; 

Участваха в благотворителни Коледни базари за подкрепа на 

Българската коледа; 

Осигуриха дарения за дом за стари хора, страдащи от деменция в с. 

Овча могила 

 

Приоритет 6:„Повишаване гражданската активност на младите 

хора“ 

За постигане на цели на приоритета през 2019 г. ученици от СПГ 

„Алеко Константинов“са участвали в XII Национална младежка среща 

под мотото „Ние сме бъдещето“ в Горна Оряховица 

СА „Д.А. Ценов“ е осигурила участието на 50 младежи в 

Международна студентска конференция “Опит и възможности пред 

студентите за участие в многостранни партньорства за постигане целите 

за устойчиво развитие” 

 

Приоритет 7: „Развитие на младите хора в малките населени 

места и селските райони“ 



През 2019 г се полагат усилия за изравняване условията и 

качеството на живот в малките населени места и общинският център. 

Реализирани са информационни кампании съвместно с ДСП, НПО,ДБТ- 

Свищов, за провокиране на интерес към образование, заетост и 

личностно развитие. Подкрепени са по „ Местни инициативи“ идеи и 

проекти на представителите на местната общност, кметствата и 

младежки неформални групи. 

 

Приоритет 8: „Развитие на междукултурния и международния 

диалог“ 

 СПГ „Алеко Константинов“ през 2019 година гимназията 

работи по Проект 2018-1-BG01-КА102-047382 „Обучение чрез 

работа за успешна професионална реализация”, програма 

„ЕРАЗЪМ+”, ключова дейност 1: ”Образователна мобилност 

за граждани”,  сектор: ”Професионално образование и 

обучение”; Бяха проведени 3 мобилности на ученици 

обучаващи се в 3 професионални направления. 

 От 2019 година започна изпълнението на Проект 2019-1-BG01-

КА116-062136 „Европейски стандарти за качество на 

професионалното образование”, програма „ЕРАЗЪМ+”, 

ключова дейност 1: ”Образователна мобилност за граждани”,  

сектор: ”Професионално образование и обучение”; Включени 

са 2 мобилности на ученици обучаващи се в 2 професионални 

направления. 

 СУ „Димитър Благоев“ в различни Активност по „Еразъм +“ 

са включени - 45 ученици. 

 ПДТГ „Димитър Хадживасилев“  10 ученици в партньорство 

„Сдружение Институт Перспективи“ – Свищов  са участвали 

участие в проект в Словения по“Еразъм+“   

 СУ „Николай Катранов“ се реализират дългосрочни 

дейности по проекти в партньорство, както следва: 

„Ръка за ръка с CLIL” 01.09.2018- 30.09.2020 с Център за 

развитие на човешките ресурси-ЦРЧР по Програма 

“Еразъм+“ ПОЛША, Румъния, Словения, Унгария, Италия,  

България 

„Училището като среда за креативност“ 01.09.2018 

30.09.2020  с ЦРЧР Програма “Еразъм+“ РУМЪНИЯ, Полша, 

Гърция, Италия, България 

„Културата в училище“ 01.09.2018-30.09.2020-ЦРЧР 

Програма “Еразъм+“ ТУРЦИЯ, Румъния, Гърция, Италия, 

България 



„Индустрията“ 01.10.2016 -30.09.2019  ЦРЧР, Програма 

“Еразъм+“ ИРЛАНДИЯ, Полша, Португалия, Турция, 

България 

„Ефективни стъпки към съпричастност“ 01.09.2017 -    

31.08.2019  Програма “Еразъм+“ РУМЪНИЯ, Хърватия,   

Гърция, Италия, Испания и България 

 

Приоритет 9: „Повишаване ролята на младите хора в 

превенцията на престъпността“ 

СУ "Цветан Радославов" беше създадено Детско полицейско 

управление", което допринася заграждане на доверие между младите 

хора и правоохранителните органи. 

В училищата се проведоха редица кампании сред младежите  

Раздадоха се брошури на тема „Опасни игри” издадени от МВР Главна 

дирекция „Национална полиция” отдел „Транспортна полиция” с цел  

предпазване на децата от игри по ж.п. релсите и около гарите. 

 

ІІІ. ПРИОРИТЕТИ И ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

МЛАДЕЖКАТА ПОЛИТИКА за 2020 г 

Приоритет 1 : Насърчаване на икономическата активност и 

кариерното развитие на младите хора и Приоритет 2 : Подобряване 

на достъпа до информация и качествени услуги  

През 2020 година ще продължават действията по мотивиране, 

активиране и трудово посредничество за започване на работа на 

първичния пазар на труда. Както и усилията за професионално 

ориентиране. 

През 2020 г. съобразно Националният план за действие по заетостта 

и ОП „Развитие на човешките ресурси, които регламентират 

възможностите за включване в субсидирана заетост, Община Свищов ще 

търси възможности за активизиране и реализиране на конкретни 

дейности към младежите до 29 г. Ще се използват инструментите на 

проект „Готови за работа“, схема „Нови възможности за младежка 

заетост, националната програма  „Старт в кариерата“. 

Към момента Община Свищов вече е подала заявки за наемане на 5 

младежи по „Нова възможност за младежка заетост“ за 2020 г. като при 

заявка от страна на СА, ще се осигури и възможност за краткосрочно 

стажуване на администрацията. 

С оглед разширяване на възможностите пред Младежите за тяхната 

професионална и трудова реализация, Община Свищов ще предоставя 

допълнителна информация за търсенето на работна сила в 

Трансграничния регион и съседни общини. Щ се използват резултатите 

от трансгранични проекти, информационни платформи и др. 



Община Свищов подкрепя и е сключила дългосрочни договори, 

вкл. за 2020 г. с 5 бр. млади земеделски стопани, за отдаване на общински 

терени с цел създаване на предпоставки за самонаемане и развиване на 

собствен бизнес. 

Община Свищов подкрепя и през 2020 г образователните 

институции и стимулира Дуалното обучение. Това е инвестиция в 

бъдещето, защото е ефективно средство за осигуряване на 

квалифицирани млади кадри, което от своя страна води до развитие на 

националната икономика и задържане на младите хора в страната. 

ПДТГ „Димитър Хадивасилев“  ще организира консултиране на 

ученик преминал в самостоятелна форма на обучение за успешно 

приключване на учебната 2019/2020 г. и явяване на НВО. Участие в 

„Национални дни на кариерата 2020“, предлагащи на млади специалисти 

възможност да поставят основите на своето успешно бъдещо кариерно 

развитие. Планира се със 100 ученици от ХІ и ХІІ клас да се провежда на 

среща с представители на Дирекция Бюро по труда – Свищов; както и 

провеждане на часове на класа на тема „Моето първо работно място“. В 

предложеният план за прием на ученици, професиите са ориентирани 

към нуждите на пазара на труда , в т.ч. „Системен програмист“ 

Организатор интернет търговия“. Организиране на срещата от клуб 

„Златна рибка“ при ПДТГ „Димитър Хадживасилев“ за запознаване на 

учениците с възможности за работа /за обучение и работа/. 

СПГ „Алеко Константинов“, съгласно предложеният план за 

прием ще прием 2020/2021 ученици в 3 паралелки, с професионални 

направления и области, които са пряко насочени към нуждите пазара на 

труда. „Автотранспортна техника“, „Мебелно производство“, „Кетъринг“, 

„Производство на кулинарни изделия и напитки“. Нова за област Велико 

Търново е „Електрообзавеждане на производството“. 

 

Приоритет 3 : „Насърчаване на здравословен начин на живот“ 

 Община Свищов през 2020 г. е осигурила средства в общ размер 

210 000 лв. в бюджета на общината за субсидиране на 21 спортни клуба. 

За представителния ОФК „Академик“ на 140 700 лв. (67%), съгласно 

Наредбата за условията и реда за субсидиране дейностите на спортните 

организации в Община Свищов. За останалите спортни клубове са 

осигурени 69 300 лв. за развитие на дейността им, като очакваните 

резултати  за всеки спортен клуб са: 

1.Спортен клуб по джудо „Джудоспорт” – Свищов През 2020г. 

трениращите и занимаващите се със спорт джудо са 30. 

Планирани са участия в спортния календар на БФ” Джудо” във 

всички възрастови групи,както и международни състезания ,турнири у 

нас и чужбина. Очакван брой на младежи включени активно в дейността 

на клуба 25. И през тази година ще се проведе Общински турнир по 



джудо и е планиран международен спортен лагер по джудо през месец 

декември.  

2.ГОДЖУ КАРАТЕ КЛУБ  „АЛЕКО“ гр.Свищов, спортната дейност 

на клуба през 2020.г е планирана със следните показатели:Млади хора 

практикуващи спортни дейности:   25 души; Планирани участия в 

спортния календар:  20 събития; Очакван брой включени младежи:15 

души; Общински турнири/приятелски срещи и др. 5 броя 

3.Спортен клуб „Академик КИОКУШИН Карате“ планирани 

участия съобразно спортният календар- 14.03.2020 г.  гр. Русе  Изпит за 

техническа степен; - Планирани 11 участника; на 11.04. 2020г. Държавно 

първенство ЮДМСВ, М, Ж  гр. Стара Загора – Планирани 8 участника. За 

включване през периода  5.07 – 12.07.2020 в Международен технически 

лагер, гр. Варна  са планирани 12 участника 

За участие на 07.07.2020 в Световна купа „Варна“ ЮДМСВ, М, Ж   гр. 

Варна е планиран 1 участник. 

В Национален турнир за ЮДМСВ, М, Ж са планирани 8 участника 

за 10.10.2020 гр. Шумен   

За участие в Световно първенство – деца ЮДМСВ, М, Ж  Ж , което 

ще се проведе в  гр. Варна, 03.12-06.12.2020- планиран 1 участник  

През 2020 година очакваният брой на включените младежи в 

спортни дейности е 14. 

В допълнение се предвижда всеки месец да се провеждат съвместни 

тренировки по киокушин карате с участие на каратисти от съседните 

градове: Белене, Левски, Павликени и Русе. По време на тези тренировки 

спортуващите киокушин карате ще имат възможност да отработят 

изучаваните техники и комбинации с разнообразни партньори. 

4 ФК „СТРЕЛА ОРЕШ“, с.Ореш  е планирано 25 млади футболисти 

да практикували спортни дейности, ще участват в 18 бр. срещи, 

съобразно спортният календар. Планирани са 15 приятелски срещи и 

провеждане на Общински футболен турнир „ Марга-Ауреа“ 

5. Сдружение спортен клуб по тенис на маса „ Нове-2018 г“-Свищов 

(ССКТМ) ще обхваща в своята дейност между 20-25 подрастващи 

младежи. През 2020 г са планиране участия 15 в официални състезания от 

Държавният спортен календар; 15-20 младежи да се включат  в 

представителните отбори в юноши и девойки до 18 г., кадети и кадетки, 

както и в женските и мъжки отбори.  

6.Тенис клуб „Академик -200“ за 2020 г. в него са картотекирани 4 

младежи и ще участват в 4 официални състезания от Спортния Календар 

на БФ по тенис на маса. 

7.ФК „Пробив 2015“- с. Овча могила В него ще участват 25 младежи 

през 2020г. Планира се участие в зоналното първенство, 16  срещи от 

първенството. Организиране на 10 приятелски срещи. 



В допълнение ще се стимулират на активни занимания със спорт на  

младежите от населеното място футбол и баскетбол и при интерес 

организиране на турнир по футбол на малки врати. 

СУ „Димитър Благоев“ – гр. Свищов планира да се увеличи броя 

на млади хора практикуващи спортни дейности – 25 бр., както и ниво на 

информираност и придобити умения и знания за здравословен начин на 

живот – 150 бр. 

ПДТГ „Димитър Хадивасилев“ планира организирани 

извънкласни дейности по проект „Подкрепа за успех“ по футбол и 

баскетбол  за 30 младежи и организиране на занимания по интереси – 

колоездене за 15 младежи. Планиран за реализиране е проект „Здраве за 

всяка възраст“, /получил награда от 1000 лв. за неговата реализация/ в 

него ще участват 35 младежи. 

Приоритет 4: „Превенция на социалното изключване на млади 

хора в неравностойно положение“ 

През 2020 г. ще се провеждат съвместни целенасочени мерки за 

социално подпомагане и социално включване на младите хора на възраст 

18 – 25 години. 

ПДТГ „Д. Хадживасилев” гр. Свищов ще осигурява ползване на 

общежитие от ученици от социално слаби семейства за 15 ученици 

През 2020 г. учениците от СУ „Димитър Благоев“ са планирали 

целенасочени мерки за социално подпомагане и социално включване на 

младите хора на възраст от 18-25 години – 15-20 бр., които са доброволци 

в Детски център за деца с увреждания и  Център за социална 

рехабилитация и интеграция - гр. Свищов. В допълнение на социални 

услуги в общността (включително от типа подкрепа, придружаване, 

менторство) – 10 бр. – доброволци ще четат на стари хора в Дом за стари 

хора „Мария Луиза“- гр.Свищов 

 

Приоритет 5 : „Развитие на младежко доброволчество“ 

Учениците от СУ „Димитър Благоев“ през 2020 г. ще работят за 

увеличаване броя на доброволците в България – 60 участници в 

Ученически съвет и 80 участници в Международната Награда на Херцога 

на Единбург. 

ПДТГ „Д. Хадживасилев” Планирани доброволчески инициативи 

за подпомагане на социално слаби семейства и подкрепа на „Българската 

коледа“ 2020 г.  с участието на 40 ученици. 

Приоритет 6: „Повишаване гражданската активност на 

младите хора“ 



Планирано е участие на младите хора от СУ „Димитър Благоев“ при 

решаване на младежки проблеми – 4-ма ученици участват в младежката 

форма на Ротари клуб Свищов – Интеракт Свищов. 

ПДТГ „Д. Хадживасилев” ще реализират кампания за 

популяризиране на Функциониращи органи на ученическо 

самоуправление в ПДТГ училищен ученически съвет и училищен 

ученически омбудсман. Включени 20 ученици. 

Приоритет 7: „Развитие на младите хора в малките населени 

места и селските райони“ 

Екипът на ЦОП ще предоставя специализирана подкрепа на деца, 

младежи и семейства в риск от малките населени места.  

В тази връзка на тези деца и семейства ще  се оказва помощ за 

повишаване учебната активност и професионална ориентация. Ще се 

оказва подкрепа за осмисляне на свободното време чрез подходящи 

дейности /според възрастта и интересите/; повишаване мотивацията за 

образователно развитие чрез редовно посещение на учебно заведение. 

Ще се оказва и ресурсно подпомагане. 

Приоритет 8: „Развитие на междукултурния и международния 

диалог“ 

СУ „Николай Катранов“ през 2020 г. ще се изпълнява проект по 

„Мобилност“, сектор  „Училищно образование“,„В света на училището на 

бъдещето“  2019-2020 , с Център за развитие на човешките ресурси-

ЦРЧР 

Приоритет 9: „Повишаване ролята на младите хора в 

превенцията на престъпността“ 

Община Свищов, в партньорство с РУ-Свищов, МКБППМН, ИДПС, 

РЗПБЗН-Свищов, ще продължи търси възможности за стимулиране на 

активното участие на младите хора в превенцията на престъпността, 

особено в превенцията на правонарушенията, извършени от млади хора. 

Преодоляване на риска от неблагоприятни фактори, като злоупотреби с 

вредни вещества, нисък и/ или липсващ родителски контрол, агресия и 

спад на ценностите, поставят на изпитание обществото като цяло и в 

частност община Свищов.  За целта ще се търси по-широко партньорство 

с младежките организации, спортните клубове и НПО и с медиите. Ще се 

използват интерактивни и други работещи методи, като „Връстници 

обучават връстници“ в превенцията на правонарушенията, извършвани 

от младежи.  

Акцент в Дейността ще превантивна и консултативна работа с 

ученици и родители, включване на здравен медиатор назначен в 

образователните институции на територията на общината, социални 

работници и психолози. 

През 2020 г. са активно включване на общинско звено „Обществен 

ред, сигурност и опазване на общинска собственост“ към Дирекция 



„Управление при кризи и отбранително-мобилизационна подготовка” на 

Община Свищов ще се работи по превенция срещу на вандалски и 

противообществени прояви срещу имуществото и личността. Ще се 

осигурява безопасното придвижване около учебните заведения и 

спортните бази. Ще се осигурява и превенция срещу хулигански прояви 

по време на масови спортни и други събития. 

За целта е необходимо организиране на информационни и 

образователни кампании за превенция на правонарушенията, 

извършвани от млади хора. 

Ще се работи с Доброволното формирование,  РПУ и МКБППМН  

за изграждане на доверие между младите хора и правоохранителните 

органи. 

Ще се насърчава и активно участие на младите хора, младежките 

лидери и младежките работници и младежките организации в 

превантивни програми и кампании. 

Ще се работи съвместно с авто-школите в община Свищов за 

организиране кампания за намаляване на броя на пътно транспортните 

произшествия (ПТП) с участие на млади хора. 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ДОПРИНАСЯЩИ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. 

/вж. Приложение 1 / 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ И КООРДИНАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 

ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ. ДЕЙСТВИЯ ПО НАБЛЮДЕНИЕ, ОЦЕНКА И 

АКТУАЛИЗАЦИЯ НА ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА. 

Организацията по изпълнение на програмата ще е съвместна 

дейност между Община Свищов, Постоянна комисия по 

“Здравеопазване, социална политика, младежта, спорт и туризъм“ при 

Общински съвет -Свищов и образователни институции, НПО, ДБТ-

Свищов, РУ-Свищов, МКБППМН, ИДПС, РЗПБЗН-Свищов; 

Координацията на дейностите се възлага на Илиян Венков-

заместник- кмет „ СФП“ в Община Свищов 

 

VІ. НАБЛЮДЕНИЕ  

Наблюдението на изпълнението на настояща програма е текущо. 

 

 

 

Генчо Генчев 

КМЕТ НА ОБЩИНА СВИЩОВ 


