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ВЪВЕДЕНИЕ 

  

    Общинският план за младежта е разработен в изпълнение на 

разпоредбите на чл. 16 от Закона за младежта. Настоящият план има за цел 

да изрази актуалните за община Трявна предизвикателства пред младежта 

и съответните стратегически предложения за преодоляването им. 

    Планът  е съобразен с международните и европейски стандарти. 

 

 
АНАЛИЗ НА ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД МЛАДЕЖТА В 

ОБЩИНА ТРЯВНА 

 

    1. Демографска перспектива 

 

    Един от основните проблеми в Община Трявна е непрекъснатото 

намаляване броя на младите хора, поради липса на условия за реализация и 

развитие, което води не само до спадане броя на населението, а и до 

застаряването му поради отрицателен естествен прираст.  

    В тази връзка трябва вниманието да бъде насочено в търсене на 

възможности и дейности, които да мотивират младите хора и те да намират 

реализация и развитие на територията на общината.  

 

    2. Образователна структура и достъп до образование  

 

    На територията на Община Трявна функционират три детски градини – 

ДГ „Светлина“ и ДГ „Калина“ в гр. Трявна и ДГ „Осми март“ в гр. 

Плачковци; училища  – СУ „ Петко Р. Славейков и Национална гимназия 

по приложни изкуства „Тревненска школа“ и две основни училища - ОУ 

„Проф. П. Н. Райков“ в гр. Трявна и ОУ „Васил Левски“ в гр. Плачковци. 

 

    3. Младежка заетост 

 

    От изключителна важност  за задържане на младите хора е създаването и 

запазването на добри условия за реализация в трудовата и социалната 

сфера.  

    Поради несъответствието на квалификацията на безработните лица с 

изискванията на работодателите се задълбочава дисбалансът между 

търсенето и предлагането на работна ръка. 

     

    4. Достъп до информация и услуги 
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    Днес източниците на специализирана информация– образователни 

институции и обществени библиотеки се приемат за даденост. В община 

Трявна има изградена добра културна инфраструктура – библиотека, 

музеи, читалище. Информационните технологии дават значителни 

предимства на всички, които ги използват, тъй като са вече доста навлезли 

в работна и битова среда.  

    Във всички училища на територията на общината има оборудвани 

компютърни кабинети. Има изграден достъп до безплатни Wi-fi мрежи в 

централната част на града, което предоставя неограничени възможности в 

сферата на информацията. 

 

    5. Гражданска активност и свободно време – интереси и нагласи 

 

    Проблемите на младите хора се изразяват основно с осмисляне на 

свободното им време чрез разширяване и разнообразяване на младежките 

и спортните прояви, възможност за трудова реализация, осигуряване на 

поле за изява на таланти и други специфични умения. Младите хора 

предпочитат да се изявяват в неформални среди. Участието на младите 

хора в процеса на взимане на решения по проблеми и въпроси, важни за 

тяхното бъдеще, членството им в различни младежки организации, 

включването им в различни инициативи допринася за социалното и 

трудовото им развитие. 

 

    6. Здравословен начин на живот 

 

    В община Трявна функционират 11 спортни клуба по различни видове 

спорт. Изградени са модерни и оборудвани спортни комплекси, открити 

спортни площадки. Община Трявна възобнови традицията да организира 

ежегодна церемония по връчване на наградата „Спортист на годината“ на 

която се отличават 10-те най–добри спортисти в различните спортове. 

Общината целогодишно организира събития за любителите на спортовете. 

    Спортът е едно от най-добрите средства за борба с алкохол, цигари и 

други вредни навици, поради което Общината предлага различни 

възможности за спорт, при желание от страна на младите хора. 
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ПРИОРИТЕТИ И СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ОБЩИНСКАТА ПОЛИТИКА ЗА МЛАДЕЖТА И МЕРКИ ЗА 

ПОСТИГАНЕТО ИМ 

 

 

1. Създаване на привлекателна и достъпна среда за живот на 

младите хора в общината, разширяване на възможностите за 

личностно развитие; 

 

2. Създаване на благоприятна и подкрепяща среда за 

личностното, общественото и кариерното развитие на 

младите хора в общината; 

  

 

3. Стимулиране на гражданската активност и съпричастност на 

младите хора, както и участието им в местното 

самоуправление и обществен живот; 

 

4. Насърчаване на здравословния начин на живот, осмисляне на 

свободното време и превенция на отрицателните обществени 

явления и прояви сред младите хора; 

 

5. Създаване на устойчив механизъм за разнообразяване и 

обогатяване на бита и насърчаване оставането на младите 

хора в общината;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДВИЖДАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, КОИТО 

ДОПРИНАСЯТ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ НА 

ОБЩИНСКАТА СТРАТЕГИЯ ЗА МЛАДЕЖТА ЗА 2021 

ГОДИНА: 
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ДЕЙНОСТИ, ИНИЦИАТИВИ 
ОТГОВОРНИ  

ИНСТИТУЦИИ 

ИЗТОЧНИК 

ФИНАНСИРА

НЕ  

СРЕДСТВА 

„Отвори нови врати" 

Представяне на програмите „Еразъм +" и „Европейски корпус за солидарност" 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна 

- - 

„Да поработим, за да работим" Обучение за повишаване компетенциите и 

конкурентоспособността на пазара на труда на младите хора. 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна 

- - 

„Младите в действие" 

Обучение и реализиране на младежки инициативи /кампании. 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна и 

МКБППМН КБППМН      - 

„Илюзии и реалности" 

Конкурс за артистичен проект за улично изкуство (награди за I място – 150 лв., II място – 100 лв. и III 

място – 50 лв.) 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна 

Община 

Трявна 
400 лв. 

„Обиколка около Трявна" 

Спортно събитие 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна 

Община 

Трявна 

500 лв. 

„От тъмно на светло" 

Мотивационни срещи с известни 

Личности 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна 

Община 

Трявна 
500 лв. 

„Търся си работа" 

Среща на младите хора с местния бизнес 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна 

- - 
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„Здраво и щастливо дете" 

Срещи на млади родители със специалисти (лекари, акушери, психолози, логопеди и др.) 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна; СКЛА 

„ХАММЕР-ХВ-

ТРЯВНА“ 

Община 

Трявна 
- 

Еньовден Община Трявна 

Община 

Трявна 300 лв. 

    

Фестивал „Под юлското слънце“ 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб" 

Община 

Трявна 3000 лв. 

Уикенд в картинки 

Община Трявна 

и издателство 

“Артлайн 

Студиос” и 

МКБППМН МКБППМН 1500 лв. 

Програма за осмисляне на свободното време през лятната ваканция  МКБППМН МКБППМН 500 лв. 

Кино прожекции на открито 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна 

Община 

Трявна 200 лв. 

„Аз и планината“ 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб" 

Община 

Трявна 300 лв. 

Настолни игри 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб" 

Община 

Трявна 500 лв. 

„Лов на съкровища“ 

Сдружение 

„Промяната е в 

Теб"; Община 

Трявна; СКЛА 

„ХАММЕР-ХВ-

ТРЯВНА“ 

Община 

Трявна 300 лв. 

https://artline-store.net/?gclid=EAIaIQobChMIvejd66Hw6wIVeRkGAB1Q3AWZEAAYASAAEgJ2kvD_BwE
https://artline-store.net/?gclid=EAIaIQobChMIvejd66Hw6wIVeRkGAB1Q3AWZEAAYASAAEgJ2kvD_BwE
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V. Организация и координация на дейностите за постигане на целите 

 
Основните принципи за постигане на целите в настоящата програма са посочени в 

Закона за младежта;  

- подкрепа на личностното, общественото и кариерното развитие на 

младежта; 

- подкрепа на младежите за успешната им трудова и житейска реализация; 

- организиране на свободното време; 

- насърчаване на неформалното обучение за разширяване на знанията, опита и 

уменията на младежите за приобщаването им към ценностите на гражданското 

общество, науката, културата, изкуството, предприемачеството, здравословния начин 

на живот, спорта, безопасността на движението по пътищата и за предотвратяване на 

противообществените прояви на младежите; 

 Средствата за реализиране на плана се осигуряват в рамките на бюджета на 

общината, които могат да бъдат допълвани със средства от проекти и дарения. 

Общинска администрация си сътрудничи с териториалните структури на централни 

държавни органи и гарантират участието на младите хора при формулирането, 

изпълнението и отчитането на общинските политики за развитие на младежта. 

 

VI. Действия по наблюдение, оценка и актуализация на общинския план за 

младежта 

 

Реализирането на предвидените дейности в Общинския план за младежта на община 

Трявна за 2021 година ще бъдат  финансирани чрез бюджета на общината за 2021 

година и други източници. Когато това е възможно, ще се търсят и възможности за 

привличане на средства чрез проекти и програми, национални и европейски. 

Кметът на Община Трявна ще ръководи, организира и контролира дейността по 

изпълнението на Общинския план. 

Кметът на общината осигурява отчетност, публичност и прозрачност на общинската 

политика за развитие на младежта.  

Дейностите по плана ще се популяризират чрез средствата за масово осведомяване 

и интернет страница на община Трявна. 

 

VII.  Ред и начин за осигуряване на информация и публичност на 

плана 

 
Общинският план за младежта ще бъде публикуван на интернет страницата на 

Общината. За провеждането на конкретни инициативи и резултатите от тях ще бъдат 

своевременно информирани местните медии с цел отразяването им. За 

популяризирането на резултатите от дейностите ще бъдат използвани и възможностите 

на социалните медии. 

 

 


