
Приложение № 1                             

ОБЩИНА СРЕДЕЦ 
 

 
 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2020 г. 
 
          Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - 
Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална програма за закрила на детето. Общинската 
програма документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата. Съгласно чл. 2 
от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години”.  
Закрилата на детето се основава на следните принципи: 
- зачитане и уважение на личността на детето; 
- отглеждане на детето в семейна среда; 
- осигуряване най-добрия интерес на детето; 
- специална закрила на дете в риск; 
- насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето; 
- подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа за 
тяхната професионална квалификация; 
- временен характер на ограничителните мерки; 
- незабавност на действията по закрила на детето; 
- грижа в съответствие с потребностите на детето; 
- осигуряване развитието на дете с изявени дарби; 
- насърчаване на отговорното родителство; 
- подкрепа на семейството; 
- превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 
- контрол по ефективността на предприетите мерки. 
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Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като правомощия 
и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно ниво и 
целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални 
дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност. 
          
   ПРИОРИТЕТИ: 
 
 І: Политики за детето. Създаване на условията за социално включване на децата. 
ІІ: Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование. 
ІІІ: Здравеопазване. Подобряване здравето на децата. 
ІV: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация.  
V: Насърчаване на детското участие. 
VІ: Спорт, култура, свободно време и развитие и развитие на способностите. 
 
   ДЕЙНОСТИ: 
 
            Дейностите, включени в Програмата, са съобразени с потребностите за грижата за децата в Община Средец и са предложени от 
широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са 
реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-
ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 
 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ І : 

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

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 
финансови 
средства 

1. Развиване на  
система за подкрепа на 
отговорно 
родителство.  
 
 

1.1 Поддържане и развитие  на социалните услуги за 
деца  на общинско ниво. 
 
1.2. Осъществяване на мерки за предотвратяване на 
изоставянето, чрез осигуряване на педагогическа, 
психологическа и правна помощ на родителите. 

Д СП - ОЗД 
Община Средец 
 
 
Д СП – ОЗД  
ЦОП  

в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
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Насочване към подходящи социални услуги в 
общността. 
 
1.3 Насочване към програми за заетост и финансова 
подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 
месечно социално подпомагане за децата, които 
отглеждат.  
 
 1.4 Финансово подпомагане на семействата с деца до 
завършване на средно образование на детето, но не 
повече от 20г. възраст, обвързана с редовното 
посещаване на училище.  
 
1.5 Организиране на информационни кампании сред 
маргиналните групи за насърчаване на отговорното 
родителство.  

Община Средец 
 
 
Д СП 
ДБТ 
Община Средец 
 
 
Д СП 
 
 
 
 
Д СП - ОЗД 
Община Средец  
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на 
отговорните 
институции и/или 
проектно 
финансиране  
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 

2. Развиване на 
алтернативни услуги 
за семейна грижа. 

2.1 Продължаване на работата по Проект ”И аз имам 
семейство” по процедура за директно предоставяне 
на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме 2015”, 
за обучение, оценяване и утвърждаване на приемни 
семейства и настаняване на деца в тях 
 
2.2 Изпълнение на проект „Бъдеще сега: 
Предоставяне на интегрирани услуги за ранно 
детско развитие в община Средец”.  Предоставяне 
на услуги насочени към превенция на рисковете в 
семейството и ранното детско развитие. 
 
 
2.3. Насочване на нуждаещите се към Дневен център 
за деца с увреждания за предоставяне на социални 
услуги и разширяване на предоставяните социални 
услуги в ДЦДУ.  
 
 
2.4. Работа в ЦОП за семейно консултиране, подкрепа 

АСП 
Проектен екип от Община Средец 
 
 
 
 
МТСП 
Проектен екип от Община Средец 
 
 
 
 
 
Община Средец,  
ДСП - ОЗД,  
ДЦДУ 
 
 
 
Община Средец,  

Проектно 
финансиране 
по ОП РЧР 
 
 
 
 
 
Проектно 
финансиране 
по ОП РЧР 
 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
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и развитие на родителските умения, превенция на 
изоставянето на дете в институция, превенция на 
насилието и неглижирането, семейно планиране, 
превенция на отпадането от училище, превенция на 
отклоняващо поведение и работа с деца с 
отклоняващо се поведение 

ДСП - ОЗД,  
ЦОП 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ : 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ВСИЧКИ ДЕЦА 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 
средства 

 
1. Образование 
достъпно за 
всички деца. 
Подобряване 
качеството на 
образователната 
система. 

 
1.1. Обучение на учители за формиране на знания, 
умения и компетентности за работа в интеркултурна 
среда.  
 
1.2.Прилагане на Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане в 
образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст. 
 
1.3. Подкрепа на родители на ученици, застрашени от 
отпадане чрез функциониране на Родителски клубове 
по проект „Нашето бъдеще в нашите ръце – 
интегрирана и устойчива подкрепа за активизиране и 
развитие  на ромската общност в община Средец“.  
Усъвършенстване на  системата от мерки за работа 
със семействата на деца отпаднали от образователната 
система. 
 
1.4. Осигуряване на допълнителна педагогическа 
подкрепа за деца в риск от отпадане, чрез допълващо 
обучение, извънкласни форми включително по време 

 
Училищните ръководства 
Община Средец  
 
 
Училищните ръководства 
Община Средец 
 
 
 
Училищните ръководства 
Проектен екип от Община Средец, 
образователни медиатори 
ЦОП 
 
 
 
 
 
Училищните ръководства 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
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на ваканции. 
 
1.5. Мотивиране на ученици в неравностойно 
социално положение за обучение в гимназии за 
придобиване на средно образование и професионална 
квалификация. 

 
 
Училищните ръководства 
Община Средец 
НПО 

 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 

2. Развиване и 
разширяване на 
дейностите 
предназначени 
за деца със СОП.  

 
2.1. Продължаване на политиката за включващо  
обучение на деца и ученици със специални 
образователни потребности. 
 

 
Общинска администрация 
Училищните ръководства 
 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ : 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 
средства 

1. Разширяване 
достъпа до услуги за 
подобряване на 
майчиното и детското 
здраве. 

 

1.1. Продължаване прилагането на иновативен модел 
за патронажни здравни грижи за подкрепа на 
семействата за отглеждане на новородени и малки 
деца 
 
 
1.2 Стимулиране на посещения при личен лекар и 
специалист, на бременни и родилки, както и на майки 
с деца от уязвими семейства 
 

Община Средец 
Проект „Бъдеще сега: Предоставяне на 
интегрирани услуги за ранно детско 
развитие в община Средец“. 
 
 
Община Средец – Здравни медиатори 
Общо практикуващи лекари 
Проектен екип по  проект „Нашето 
бъдеще в нашите ръце – интегрирана и 
устойчива подкрепа за активизиране и 
развитие  на ромската общност в 
община Средец“. 

в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 

 
2. Развиване на 
профилактичните 
мерки за опазване 

 
2.1. Провеждане на кампания за здравословно хранене 
и здравословен начин на живот в училище и 
семейството. Участие в проект „Млад готвач“. 

 
Училищните ръководства, 
Медицинските специалисти, ЦОП. 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
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здравето на децата.  
 
 

 

Отбелязване на национална Седмица за борба със 
затлъстяването. 
 
2.3. Провеждане на мероприятия с цел повишаване 
здравната култура на учениците.  
 
 
2.4. Редовно наблюдение на здравния статус, 
физическото и психомоторното развитие на децата. 

 
 
 
Училищните ръководства, 
Медицинските специалисти, ЦОП. 
 
 
Медицинските специалисти , Проектен 
екип на  „Бъдеще сега: Предоставяне на 
интегрирани услуги за ранно детско 
развитие в община Средец”. 
 

 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 

 
3.Повишаване 
информираността на 
децата за 
разпространение на 
ХИВ/СПИН, болести, 
предавани по полов 
път и злоупотреба с 
психоактивни 
вещества. 
 
 
 

 

 
3.1. Провеждане на информационни кампании за 
повишаване на информираността на децата за 
разпространението на ХИВ/СПИН и употреба и 
злоупотреба с психоактивни вещества; Провеждане на 
въвеждащи обучения по превенция на ХИВ/СПИН на 
деца и младежи. 
 
3.2. Учителите и педагогическите съветници да 
работят по  програми в областта на превенцията и 
рисковото сексуално поведение и употреба на 
психоактивни вещества; Изработване на брошура  на 
тема „Видовете наркотици и последиците от тяхното 
използване” . 

 
Училищните ръководства 
Медицинските специалисти 
Здравни медиатори 
ЦОП 
 
 
 
Училищните ръководства 
Медицинските специалисти 
ЦОП 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ ІV : 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1. Ранно 
идентифициране, 

 
1.1. Засилване контрола над питейни заведения, 

 
МКБППМН 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
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регистриране, 
насочване и 
взаимодействие 
в работата при 
сигнали и случаи на 
насилие и 
злоупотреба с дете. 

 

търговски обекти и обществени места за неупотреба 
на алкохол, цигари и наркотици от деца – извършване 
на проверки. 
 
1.2. Директна подкрепа на деца, жертви на насилие 
или в риск от насилие чрез социално консултиране и 
индивидуална работа . 
 
1.3 Изпълнение на Националната стратегия за борба с 
наркотиците – обучителни модули за деца с 
противообществени прояви и семинарни занятия във 
връзка със Световния ден за борба с наркотиците. 
 
1.4. Участие в кампании по превенция на 
противообществените прояви , закрилата на децата , 
безопасност на движението , трафик на хора – 
провеждане на обучения от професионалисти от 
полиция,социални служби и училища  на тема  
„Интернет и трафик на хора”. 
 
1.5. Поставяне на децата под възпитателен надзор на 
обществен възпитател. 

ИДПС 
Училищните ръководства  
 
 
ДСП - ОЗД,  
ЦОП,  МКБППМН  
Кризисен център 
 
ЦОП 
Училищните ръководства  
МКБППМН 
 
 
ЦОП 
Училищните ръководства  
МКБППМН 
ИДПС 
 
 
 
МКБППМН  
ИДПС 

 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 

2.  Изпълнение на 
Споразумение за 
сътрудничество и 
координиране на 
работата на 
териториалните 
структури на органите 
за закрила при случаи 
на деца, жертви или в 
риск от насилие и при 
кризисна интервенция. 
 

2.1.Ефективно взаимодействие между ангажираните 
институции по изпълнение на Координационния 
механизъм и подписаното към него споразумение за 
сътрудничество за работа по случай на деца жертви на 
насилие или в риск от насилие и при кризисна 
интервенция. 
 
2.2. Стриктно спазване на отговорностите и 
задълженията на всички институции работещи с деца 
във връзка с Координационния механизъм. 
 
 
2.3. Разпространение на информационни материали-

МКБППМН,  
Община Средец 
ДСП - ОЗД   
РУП - ДПС  
ЦОП 
 
 
ДСП - ОЗД 
МКБППМН  
Училищните ръководства  
Община Средец 
 
ДСП - ОЗД  

в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
в рамките на 
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национална гореща линия 116 111, разработване на 
анкетна карта и провеждане на проучване сред 
учениците от 9 и 10 клас за изследване причините и 
проявите на насилие над и между учениците. 
Провеждане на тренинг с ученици  на тема 
„Толерантността в 21 век”. 
 
2.4. Продължаване сътрудничеството с ОЗД и РУП за 
развитие на механизми за спешно реагиране при 
сигнал за малтретиране на дете и планиране на услуги 
за подкрепа и мерки за закрила в семейна среда. 

Училищните ръководства  
 
 
 
 
 
 
Община Средец  
ЦОП  
РУП – ДПС 
ДСП –ОЗД 
 

утвърдения бюджет  
 
 
 
 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 

3.Намаляване броя на 
децата жертви на 
пътно транспортни 
произшествия . 

3.1. Провеждане на беседи по темата с децата в 
училищата.  
 
 
3.2. Организация за безопасността на движението 
около училищата. 

РУП 
Училищните ръководства 
ЦОП 
 
РУП 
Училищните ръководства  
 

 
Не е необходимо 
 
Не е необходимо 
 
 

4.Повишаване на 
обществената 
ангажираност с 
проблемите на 
безопасността на 
децата в интернет. 
 

4.1 Повишаване на обществената информираност с 
цел предпазване на децата в интернет средата. 
Обучение на тема „Интернет и трафик на хора“. 

РУП 
 Училищните ръководства 
МКБППМН 

Не е необходимо 
 
 
 
 
 

5.Развитие на 
спортната и 
физическа 
активност сред 
подрастващите, с 
цел намаляване на 
насилието между 
тях. 
 
 

5.1.Организиране на клубове по интереси в 
училищата за осмисляне на свободното време на 
децата и учениците. 
 
5.2. Осигуряване на подходяща и достъпна спортна 
инфраструктура на обществени места за отдих. 

Училищните ръководства 
Община Средец 
 
 
Училищните ръководства  
Община Средец 

в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
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ПРИОРИТЕТ V : 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 
 
Цел 
 

Дейност Отговорни институции Предвидени 
финансови 
средства 

 
1. Повишаване на 
информираността на 
децата за техните 
права. 

 
1.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата 
на човека и правата на детето в средното образование 
и предучилищната подготовка и възпитание, като се 
използват възможностите на общообразователната 
подготовка, извънкласните и извънучилищни 
дейности. 
 

 
Училищни ръководства 
Педагогически съветници 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
 
 

2. Включване на 
децата в 
доброволчески 
дейности за 
формиране на 
положителна нагласа 
към 
доброволчеството.  

2.1. Организиране на доброволчески дейности „Деца 
помагат на деца“.  
 
 
 
 

Училищните ръководства  
Община  Средец 
ЦОП 
  
 
  

 в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 
 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 
средства 

1. Достъп на всички 
деца до културни и 
спортни дейности 
и дейности за 
свободното 
време. 

 
1.1. Продължаване дейността на клубове по спорт и 
клубове по интереси в общинските училища, в 
Трансграничен културен център и Общински детски 
комплекс за оптимизиране и осмисляне на свободното 
време на учениците и организиране на спортни 

 
Училищните ръководства 
Община Средец – Трансграничен 
културен център, Общински детски 
комплекс 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
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състезания.  
2. Насърчаване на деца 
с изявени дарби. 

2.1. Поддържане на актуална база данни за децата с 
изявени дарби, получили награди от състезания, 
регионални, областни и национални олимпиади и др. 
 

Училищните ръководства  
Община Средец 

в рамките на 
утвърдения бюджет 

 
            

Общинската програма за закрила на детето в Община Средец за 2020 година е разработена от Комисията за детето, съгласно чл. 
6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето и е в съответствие с приоритетите, заложени в Националната 
програма за закрила на детето. 

 
 
Настоящата Програма за закрила на детето е приета с Решение № 71 / 18.03.2020г.  по Протокол №  6 от проведено заседание на 
Общински съвет Средец. 
 


