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ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО - 2022 г. 

 

І. РАВEНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Оперативни 

цели 

Дейности Бюджет Срок 

за из-

пълне-

ние 

Очаквани 

резултати 

Индикатори Отговорни институции 

Текущи 

стой-

ности 

Целеви       

стойности 

Водеща Партниращи 

институции 

1. 1. Гарантиране 

на правата на 

всички деца. 

1.1.1.Извършване на 

проверка и оценка на 

всеки постъпил сиг-

нал  за нарушаване 

правата на децата. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Гарантиране  на 

правото на детето 

да живее  в сигурна 

среда. 

 Брой постъпили 

сигнали. 

Д „СП” ЦОП 

Училища 

ДГ 

МКБППМН 

ЦНСТ 

1.2. Подобряване 

на политиките за 

ранно детско раз-

витие. 

1.2.1. Провеждане на 

обучения на педагоги-

чески специалисти от 

детските градини за 

прилагането на скри-

нинг теста за деца на 

възраст от 3 г. до 3 г. 

и 6 мес. за идентифи-

циране на риск от обу-

чителни затруднения. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Осигурена подго-

товка на педагоги-

чески специалисти 

за прилагане на 

скрининг теста при 

деца от 3 г. до 3 г. и 

6 месеца. 

Педагоги-

чески 

специа-

листи от 

ДГ 

Педагогически 

специалисти. 

МОН 

РУО 

Община 

ДГ 

1.3. Гарантиране 

на достъпа до ка-

чествено и приоб-

щаващо образова-

ние за всички 

деца с фокус де-

цата с увреждания 

и включването им 

1.3.1 Обучения за пе-

дагогическите специа-

листи по теми като 

„Ранно оценяване на 

риска от обучителни 

трудности в начален 

етап/в прогимнази-

ален етап“. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Ранно идентифици-

ране и подпомагане 

на деца с риск от 

обучителни труд-

ности. 

Участие 

на педаго-

гически 

специа-

листи 

Педагогическите 

специалисти. 

МОН 

РУО 

Община 

Училища 
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в социалния жи-

вот. 

 

ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 

ЖИВОТ 

2.1. Промоция на 

здравословен  на-

чин на живот при 

децата и  профи-

лактика на болес-

тите. 

2.1.1. Активни дейс-

твия за популяризи-

рането на здравос-

ловното хранене 

като ценност, гаран-

тираща емоционално 

и физическо здраве 

на децата и подраст-

ващите. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Повишена инфор-

мираност на децата 

за рисковете от раз-

виване на храни-

телни разстройства 

и за здравословни 

проблеми при кон-

сумиране на незд-

равословна храна. 

0 Брой проведени 

кампании и съ-

бития, 

Брой участващи 

деца. 

 

ДАЗД 

МЗ 

НЦОЗА 

Училища 

ДГ 

 

 2.1.2. Организиране 

на седмица на здра-

вословното хранене 

с провеждане на със-

тезания сред деца и 

ученици за изготвяне 

на меню от здравос-

ловни храни. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Повишаване на 

познанията на де-

цата за здравослов-

ните храни и изпол-

зването им. 

0 Брой организи-

рани състезания 

Брой деца участ-

ници 

Създадени бро-

шури 

Брой разпрост-

ранени брошури. 

НЦОЗА 

РЗИ 

 

Община 

Училища 

ДГ 

Д”СП” 

 2.1.3. Провеждане на 

Национален учени-

чески конкурс „Пос-

ланици на здравето“ 

за ученици от 1-12 

клас. 

 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Повишаване ин-

формираността на 

учениците за здра-

вословния начин на 

живот на младите 

хора; превенцията 

на поведенческите 

рискови фактори за 

здравето, свързани 

със здравословното 

Организи-

ран кон-

курс 

Проведен кон-

курс. 

МЗ Община 

Училища 
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хранене, физичес-

ката активност. 

2.2. Подобряване 

на достъпа до  ус-

луги за майчино и 

детско здраве. 

2.2.1. Предоставяне 

на специализирани 

медицински консул-

тации, психологи-

ческа подкрепа на 

родилки и бременни. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Подобрен достъп 

до услуги за май-

чино и детско 

здраве. 

Осъщест-

вена дей-

ност до 

края на 

2022г. 

Брой предоста-

вени специали-

зирани медицин-

ски консултации 

и услуги по пси-

хологическа 

подкрепа 

Бр. обхванати 

деца. 

МБАЛ 

Лични ле-

кари 

ЦСРИ 

ЦОП 

2.3. Подобряване 

на грижите за 

психичното 

здраве на децата. 

2.3.1. Превенция на 

риска за здравето и 

развитието при деца 

в ситуация на развод 

и раздяла на родите-

лите чрез консулти-

ране на родители и 

планиране на адек-

ватни мерки. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Превенция на риска 

за здравето и разви-

тието на деца в си-

туация на раз-

дяла/развод на ро-

дителите; 

Гарантиране пра-

вото на децата на 

живот и контакти с 

двамата родители и 

упражняване на от-

говорно родителс-

тво. 

Консулта-

ции на    

родители 

и деца 

Бр. проведени 

консултации на 

родители и деца. 

Д”СП” 

МКБППМН 

ЦОП 
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2.4. Осигуряване 

на качествени 

здравни грижи за 

децата и техните 

семейства в пери-

ода на ранното 

детство. 

 

2.4.1. Повишаване 

квалификацията на 

специалистите в дет-

ските ясли и учи-

лищното и детско 

здравеопазване по 

въпросите на детско 

развитие и за кон-

султиране на тех-

ните семейства. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Повишаване квали-

фикацията на 

здравните и други 

специалисти, рабо-

тещи в услугите за 

по-пълно осигуря-

ване правото на де-

тето на достъп до 

здравеопазване и 

здравни грижи. 

0 Бр. обучени спе-

циалисти. 

МЗ 

РЗИ 

Община 

Училища 

ДГ 

2.5. Осигуряване 

на превантивни 

мерки срещу рис-

ково сексуално 

поведение, ранна 

бременност и 

употребата на 

психо активни ве-

щества. 

2.5.1. Превенция на 

сексуално предавани 

инфекции (СПИ), 

ХИВ/СПИН и на 

рисково поведение 

(сексуално насилие, 

употреба на алкохол 

и наркотици) сред 

юношите. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Осигуряване на 

консултации и изс-

ледване за ХИВ. 

 

 Брой консулти-

рани и изслед-

вани. 

РЗИ Община 

БЧК 

МКБППМН 

 2.5.2. Насърчаване 

на неформалното об-

разование на мла-

дите хора в областта 

на зависимостите и 

грижа за здравослов-

ния им начин на жи-

вот. 

 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Предотвратяване 

и/или отлагане на 

първа употреба на 

наркотично вещес-

тво. 

 

Организи-

рани обу-

чения 

Проведени обу-

чения. 

 

Община 

МКБППМН 

БЧК 

Училища 

Младежки 

организации 
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 2.5.3. Разширяване 

възможностите за 

включване на децата 

и младежите в прив-

лекателни за тях 

форми за прекарване 

на свободното време. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Разширени възмож-

ности за включване 

на децата и младе-

жите в привлека-

телни за тях форми 

за прекарване на 

свободното време. 

 

Организи-

рани пре-

вантивни 

дейности. 

Проведени пре-

вантивни дей-

ности. 

Община 

МКБППМН 

Училища 

Младежки 

организации 

 2.5.4. Организиране 

на обучения на мла-

дежи по подхода 

„Връстници обуча-

ват връстници“, 

срещи-разговори с 

деца и младежи в 

училищна и извъну-

чилищна среда; 

форуми и дискуси-

онни срещи по проб-

лемите, свързани с 

употребата на нарко-

тични вещества и 

превенция на риско-

вото сексуално пове-

дение. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Повишена инфор-

мираност. 

 

Организи-

рани пре-

вантивни 

дейности. 

Проведени пре-

вантивни дей-

ности. 

Община 

МКБППМН 

МБЧК 

Училища 

Младежки 

организации 

 

 

ІІІ. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

3.1. Осигуряване 

на условия за зае-

тост на безра-

ботни   родители. 

 

3.1.1. Осигуряване  

заетост на безра-

ботни лица – са-

мотни родители 

(осиновители) и/или 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Подкрепа за пости-

гане на по-добър 

баланс между про-

фесионалния, се-

мейния и личния 

живот. 

Брой 

лица, 

включени 

в насър-

чителната 

мярка. 

 

Брой лица, 

включени в на-

сърчителната 

мярка. 

МТСП 

АЗ 

Д „БТ” 

Работода-

тели 
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майки (осинови-

телки) с деца до 5-

годишна възраст. 

3.2. Развитие на 

социалните ус-

луги за деца и по-

добряване на ка-

чеството и ефек-

тивността им. 

3.2.1. Повишаване на 

качеството на соци-

алните услуги за 

деца, предоставяни в 

общността. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Разширяване на 

възможностите за 

подкрепа и соци-

ално включване на 

деца и семейства от 

уязвими групи. 

Брой фун-

кциони-

ращи СУ 

за деца и 

семейс-

тва. 

Брой услуги 

 

Брой  деца 

Община. 

 

ЦНСТ 

ЦОП 

ЦСРИ. 

3.3. Продължа-

ване на процеса 

на дeинституцио-

нализация на гри-

жата за деца. 

3.3.1. Предоставяне 

на услугата „при-

емна грижа“. 

Утвърждаване на 2 

броя приемни се-

мейства. 

 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Осигуряване на ка-

чествена приемна 

грижа. 

 

 

 Общ бр. утвър-

дени приемни 

семейства. 

Общ брой деца, 

настанени в при-

емни     семейс-

тва. 

Д”СП” 

 

 

 

 

Д”СП” 

 

 3.3.2. Консултиране, 

насочено към подоб-

ряване качеството на 

грижи за настане-

ните деца в семейс-

тва на роднини и 

близки или в при-

емни         семейства. 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Подобряване качес-

твото на предлага-

ната услуга и 

грижа. 

Брой лица Брой проведени 

срещи и консул-

тации с деца, 

приемни семейс-

тва и семейства 

на роднини или 

близки. 

Д”СП” ЦОП 

 

ІV. РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

4.1. Превенция на 

отпадането от учи-

лище; 

4.1.1. Изпълнение 

на Механизъм за 

съвместна работа 

на институциите по 

обхващане и задър-

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Обхващане и за-

държане в образо-

вателната система 

на деца и ученици в 

 Бр. осъществени 

посещения в до-

мовете на де-

цата; 

 

МОН 

РУО 

Общински 

екип 

Д”СП” 

МВР 

Училища 

ДГ 



7 
 

жане в образовател-

ната система на 

деца и ученици в 

задължителна пре-

дучилищна и учи-

лищна възраст. Мо-

ниторинг на изпъл-

нението на меха-

низма. 

 

задължителна пре-

дучилищна и учи-

лищна възраст. 

Брой обхванати 

деца. 

 

Брой деца вър-

нати в училище. 

 

 4.1.2. Превенция на 

отпадането и задър-

жане на деца в учи-

лище и продължа-

ване на работещи 

добри практики. 

 

 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Трайно намаляване 

на процентите от-

паднали и/или не-

посещаващи учи-

лище ученици във 

всички възрастови 

групи и увелича-

ване на обхвата на 

ученици, записани 

за първи път в сис-

темата на средното 

образование. 

0 Намален брой на 

отпадналите и 

увеличен брой 

на трайно посе-

щаващите учи-

лище и предучи-

лищни групи 

деца и ученици. 

МОН 

РУО 

Училища 

Общини 

Д „СП” 

МКБППМН 

4.2. Подобряване  

качеството на пре-

дучилищното и 

училищно образо-

вание; 

4.2.1. Изграждане 

на приобщаваща 

образователна 

среда в общообра-

зователни училища 

за осъществяване 

на качествено обра-

зование, съобразено 

с индивидуалните 

потребности на 

всеки ученик. 

Общинска 

стратегия за 

подкрепа на 

личност-нoто 

развитие. 

2022 г. Изградена приоб-

щаваща среда, ко-

ято е съобразена с 

индивидуалните 

потребности на де-

тето/ученика и оси-

гурена подкрепа за 

личностно разви-

тие. 

 

 

Брой участници. Училища 

ДГ 

Община 

РУО 
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4.3. Осигуряване на 

възможности за 

включване на де-

цата в неформално 

образование. 

4.3.1. Провеждане 

на беседи в часа на 

класа по теми, 

свързани със за-

щита при бедствия 

в съответствие с 

изискванията за 

обучение по чл. 16, 

ал. 3 от Закона за 

защита при бедст-

вия 

В рамките на 

бюджета. 

2022 г. Подготовка на де-

цата и учениците за 

защита при бедст-

вия. 

Брой про-

ведени 

беседи за 

2022 г. 

Брой обх-

ванати 

деца за 

2022 г. 

Брой проведени 

беседи 

Брой обхванати 

деца. 

Училища РУ – МВР 

РДПБЗН 

 

V. ПРАВОСЪДИЕ, АДАПТИРАНО КЪМ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

5.1. Гарантиране на 

правата на децата, 

участници в съ-

дебни производс-

тва. 

5.1.1. Участие на со-

циалните работници 

в административни 

производства с оглед  

идентифициране на 

трудностите и пре-

дизвикателствата в 

работата. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Гарантиране на пра-

вата и интересите 

на децата в съдебни 

и административни 

производства. 

 Брой участия. АСП 

Д „СП” 

 

 

VІ. ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

6.1. Превенция на 

насилието над 

деца. 

6.1.1. Развитие на 

програми за работа с 

деца в детски гра-

дини и училища за 

повишаване на зна-

нията им за насили-

ето, механизмите за   

съобщаване, правата 

на децата и избяг-

ване на агресия. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Повишено ниво на 

информираност на 

децата и учениците 

за индикаторите за 

различните видове 

насилие, начините 

за сигнализиране и 

органите, към които 

да се обърнат. 

 

0 Разработени и 

внедрени в прак-

тиката програми. 

 

 

Училища 

ДГ 

Община 

МКБППМН 
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 6.1.2. Провеждане на 

тематични кампании 

на полицията за ог-

раничаване на път-

нотранспортния 

травматизъм с деца – 

„Абитуриенти“ ; 

„Ваканция! Да пазим 

живота на децата на 

пътя!“ (май – август) 

и „Децата тръгват на 

училище! Да ги па-

зим на пътя!“. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Повишаване сигур-

ността на децата по 

време на празници, 

ваканционни дни и 

в началото на учеб-

ната година. 

Брой обхва-

нати деца 

през 2022 г. 

Брой обхванати 

деца. 

РУ- МВР Община 

Училища 

МКБППНМ 

 6.1.3. Изнасяне на 

лекции по Национал-

ната програма „Ра-

бота на полицията в 

училищата“. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Превенция по отно-

шение на децата в 

училищна възраст, 

изграждане на мо-

дели за безопасно 

поведение, запозна-

ване на учениците с 

първоначални 

правни понятия 

Брой лекции 

Брой деца 

В зависимост от 

план –графиците, 

съгласувани с ди-

ректорите на учи-

лищата. 

РУ- МВР 

 

Училища 
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6.2. Превенция на 

сексуалната злоу-

потреба с деца. 

6.2.1. Прилагане на 

мерки за ефективна 

превенция на ран-

ните бракове и ран-

ните раждания при      

децата. 

 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Идентифициране на 

случаи на насилие в 

уязвими общности 

и насочване към со-

циални услуги. 

Промяна на нагласи 

в общностите по от-

ношение на вредни 

практики за отглеж-

дане на деца. 

0 Разработване на 

система за специ-

фична работа в 

рисковите общ-

ности, целяща ак-

тивизиране и 

включване на са-

мите общности в 

работата по пре-

венция. 

Общини 

ДАЗД 

НПО 

6.3. Превенция на 

случаите на злоу-

потреба и тормоз в 

училище. 

 

6.3.1. Прилагане на 

Механизъм за проти-

водействие на тор-

моза и насилието в 

институциите в сис-

темата на предучи-

лищното и училищ-

ното образование . 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Изграждане на 

единна система за 

противодействие на 

тормоза и насили-

ето в детските гра-

дини и училищата. 

Бр. случаи. Бр. случаи. МКБППМН 

Д „СП” 

Образова-

телни инс-

титуции 

ЦОП 

 6.3.2. Провеждане на 

тематични кампании 

на МКБППМН злоу-

потреба и тормоз в 

училище с деца – 

„Розовата фланелка“ 

„Не, на тормоза в 

училище“  и „Не, на 

агресията.“. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Превенция в ранна 

училищна възраст  

и повишаване на 

информираност 

Организи-

рани пре-

вантивни 

дейности. 

Проведени пре-

вантивни дей-

ности. 

МКБППМН 

Община 

 

Училища 

Младежки 

организации 

 



11 
 

6.4. Развитие на 

НТЛД 116 111 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.4.1. Организиране 

на информационни 

кампании за популя-

ризиране на НТЛД 

по различни канали 

– в хода на проверки 

в образователни инс-

титуции и услуги за 

деца, чрез медии, 

участие в конферен-

ции, регионални 

срещи и др. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Разпространение на 

информация и мате-

риали за популяри-

зиране на НТЛД. 

Брой разп-

ространени 

материали. 

Брой разпростра-

нени материали. 

ДАЗД 

Д „СП” 

Образова-

телни инс-

титуции 

МКБППМН 

6.5. Мониторинг на 

взаимодействието 

между отговорните 

институции по ра-

ботата им с деца, 

жертви на насилие 

или трафик на   

хора. 

6.5.1. Мониторинг на 

изпълнението на Ко-

ординационния ме-

ханизъм  за взаимо-

действие при работа 

в случаи на  деца, 

жертви или в риск 

от насилие и за взаи-

модействие при кри-

зисна интервенция. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Проследяване на из-

пълнението на Ко-

ординационния ме-

ханизъм чрез анализ 

на данни от АСП, 

МВР и общината. 

Изготвен 

доклад с 

препоръки. 

Анализ и обобща-

ване на данните с 

цел изработването 

на доклад. 

ДАЗД Д”СП” 

МВР 

Община 

МКБППМН 

 

VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

7.1. Разпростране-

ние на добри прак-

тики и насоки за 

участие на децата в 

сферите на образо-

ванието, правосъ-

дието, социалната 

закрила, културния 

живот и спорта. 

7.1.1. Насърчаване 

творческото мислене 

на децата, с цел въз-

растните да чуят тях-

ното мнение за бързо 

променящия се свят. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Участие в  проце-

дура за избор на 

нови членове на Съ-

вета на децата. 

 

Процедура 

за избор. 

Брой прове-

дени проце-

дури за избор. 

 

ДАЗД Община 

Образователни 

институции 



12 
 

7.2. Насърчаване на 

участието на де-

цата в добровол-

чески инициативи. 

 

 

 

7.2.1. Реализиране на 

програма „Детско 

полицейско управле-

ние“. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Превенция в ранна 

училищна възраст. 

0 Брой деца; 

Брой детски 

полицейски 

управления 

на територи-

ята на стра-

ната. 

РУ на МВР 

 

МКБППМН 

Училища 

СПИ 

 7.2.2. Насърчаване 

на детското участие 

на регионално и мес-

тно ниво. 

В     рам-

ките на 

бюд-

жета. 

2022 г. Разпространен ме-

ханизъм за детско 

участие и активно 

участие на децата в 

общността. 

0 Бр. деца 

Бр. проведени 

инициативи 

Община 

МБЧК 

Училища 

Младежки орга-

низации 

 

 

VІІІ.  СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

8.1. Увеличаване 

броя на децата, 

участващи в раз-

лични спортни,  

културни, развлека-

телни дейности, 

клубове по инте-

реси и др. дейности 

в свободното време 

8.1.1. Подпомагане 

дейността на учи-

лищните и спорт-

ните клубове за здра-

вословен начин на 

живот и нормално 

физическо развитие 

на подрастващите. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Подобряване на фи-

зическата и психи-

ческа дееспособ-

ност на децата. 

Бр. деца 

включени в 

занимания. 

Брой инициа-

тиви. 

 

Спортни 

клубове. 

Община 

Училища 

 8.1.2. Насърчаване 

на участието на де-

цата и учениците в 

извънкласни и извъ-

нучилищни дейности 

в областта на спорта 

(ученически игри). 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Осигурени възмож-

ности за деца за без-

платно включване в 

спортни  занимания. 

Популяризиране 

ползата за децата от 

спорта и физичес-

ката активност. 

Данни за 

2022 г. 

Брой инициа-

тиви; 

 

Брой участ-

ващи деца. 

Община 

Спортни 

Клубове 

 

Образователни ин-

ституции 
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 8.1.3. Организиране 

и провеждане на об-

щински, областни и 

републикански  със-

тезания на младеж-

ките противопо-

жарни отряди „Млад 

огнеборец“. 

В рам-

ките на 

бюджета 

2022 г. Повишаване подго-

товката на подраст-

ващите за защита 

при бедствия и ава-

рии. 

Данни за 

2022г. 

Брой прове-

дени състеза-

ния. 

 

Брой обхва-

нати деца. 

МВР 

РДПБЗН 

Община 

Училища 

 8.1.4. Организиране 

и провеждане на об-

щински, областен и 

национален етап на 

ученическо състеза-

ние „Защита при 

бедствия, пожари и 

извънредни ситуа-

ции“. 

В рам-

ките на 

бюджета 

2022 г. Повишаване подго-

товката на подраст-

ващите за защита 

при бедствия и ава-

рии. 

Данни за 

2022 г. 

Брой прове-

дени състеза-

ния. 

 

Брой обхва-

нати деца. 

МВР 

РДПБЗН. 

Община 

Училища 

8.2. Предприемане 

на мерки за закрила 

на даровитите деца. 

8.2.1. Общинска 

програма на мерките 

за закрила на деца с 

изявени дарби. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Повишаване на 

броя на децата, обх-

ванати по Програ-

мата; 

Реализиране на де-

цата с изявени 

дарби. 

0 Брой стиму-

лирани деца. 

Община 

 

Училища 

Читалища 

Спортни клубове 

 

 8.2.2. Предоставяне 

на стипендии и еднок-

ратно финансово под-

помагане на деца с 

изявени дарби от об-

щинските и държавни 

училища. 

по ПМС 

за це-

лево фи-

нанси-

ране на 

отговор-

ните ми-

нистерс-

тва и об-

щините. 

2022 г. Повишаване на 

броя на децата, обх-

ванати по Програ-

мата; 

Реализиране на де-

цата с изявени 

дарби. 

 Брой предос-

тавени сти-

пендии по 

Програмата. 

 

 

Община 

 

Училища 

Читалища 

Спортни клубове 
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 8.2.3.Организиране и 

провеждане на об-

щински, областен и 

национален етап на 

конкурс за детска ри-

сунка с междуна-

родно участие „С 

очите си видях бе-

дата“. 

В рам-

ките на 

бюджета. 

2022 г. Повишаване подго-

товката на подраст-

ващите за защита 

при бедствия и ава-

рии. 

Данни за 

2020 г. 

Брой прове-

дени кон-

курси; 

Брой обхва-

нати деца. 

МВР – 

РДПБЗН 

Община 

Училища 

8.3. Развитие на 

програми за четене 

и културно разви-

тие и свободното 

време. 

8.3.1. Изпълнение на 

общинската прог-

рама за младежта. 

В рам-

ките на 

бюджета 

. 

2022 г. Подкрепа на иници-

ативи за пълно-

ценно личностно и 

обществено разви-

тие на младите хора 

в общината. 

Обхванати 

младежи на 

възраст 15-

18 г. 

 

 

Брой обхва-

нати младежи 

на възраст 15-

18 г. 

Брой финан-

сирани про-

екти. 

Община Училища 

Младежки орга-

низации 

8.4. Осигуряване на 

достъп на всички 

деца до културни 

дейности и дей-

ности за свобод-

ното време, в т.ч. 

наука и техника. 

8.4.1. Насърчаване 

участието на  децата 

и учениците в зани-

мания по интереси в 

областта на науките, 

изкуствата, техноло-

гиите и спорта. 

В рам-

ките на 

бю-

джета. 

2022 г. Повишаване броя 

на обхванатите деца 

и ученици в занима-

ния по интереси и 

изяви в областта на 

науките, изкуствата, 

технологиите и 

спорта. 

0 Брой прове-

дени  прояви. 

Община 

Читалища 

Училища 

ДГ 

 

 

 

ІХ. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

9.1. Мониторинг и 

контрол на грижата 

за децата. 

9.1.1. 

Извършване на 

проверки по сиг-

нал, планови про-

верки и интегри-

рани проверки, 

които да доведат 

В рамките 

на бю-

джета. 

2022 г. Проверки на полу-

чените сигнали за 

лоша грижа на де-

цата, както и про-

верки на качеството 

на предоставянето 

 Брой проверки 

Брой издадени 

задължителни 

предписания 

Анализ на ре-

зултатите от 

ДАЗД 

ДСП 

Община 

МКБППН 
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до подобряване 

качеството на 

грижа. 

на грижа в резиден-

тните услуги за 

деца. 

контролната 

дейност. 

 

 

Х. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ В МРЕЖАТА 

10.1. Развитие на 

медийна и диги-

тална грамотност 

за деца, учители и 

родители. 

10.1.1. Популяри-

зиране  на Гореща 

линия за сигнали 

за детска порног-

рафия и онлайн 

сексуална експло-

атация на деца 

към Центъра за 

безопасен интер-

нет. 

 

В рамките 

на          

бюджета. 

2022 г. Продължаване на 

борбата срещу разп-

ространението на 

детска порнография 

и сексуалната експ-

лоатация на деца 

онлайн. 

Засилване на ин-

формираността на 

обществото за рис-

ковете онлайн за 

деца. 

Брой  обра-

ботени сиг-

нала. 

Брой обрабо-

тени сигнала. 

Център 

за безо-

пасен 

интер-

нет. 

МВР 

ДАЗД 

МОН 

МКБППМН 

Д „СП” 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ: 

 

АСП – Агенция за социално подпомагане 

БЧК – Български червен кръст 

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето 

Д“СП“ – Дирекция „Социално подпомагане“ 

ЗЗД – Закон за закрила на детето 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

ММС – Министерство на младежта и спорта 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика 

НПЗД – Национална програма за закрила на детето 

НПО – Неправителствени организации 

НТЛД – Национална телефонна линия за деца 

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ПАВ – Психоактивни вещества 

ПБЗН – Пожарна безопасност и защита на населението 

РД – Регионална дирекция 

РУО – Регионално управление на образованието 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

СПИ – Социално-педагогически интернати 

СПИН – Синдром на придобитата имунна недостатъчност 

СУ – Социални услуги 

ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 

ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция 

РДПБЗН - Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението" 

ЦОП -  Център за обществена подкрепа 

 

 

Приета с Решение №271 по Протокол №38/29.04.2022 год. на Общински съвет – Главиница. 


