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ОБЩИНА ИВАЙЛОВГРАД 

 
 

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2017 ГОДИНА 

 
Повишаване 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, свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и 

семействата, обществена среда и сигурност. 

           Целта на общинската програма за 2017 година  е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед 

отразяване в тях на специфичните местни потребности. 

           Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане и развитие на определен брой и вид социални услуги по закрила на детето с 

предимно превантивен характер. Услугите и дейностите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца и 

семейства в община Ивайловград. 

 

ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ : 

1. Зачитане и уважение личността на детето; 

2. Отглеждане на детето в семейна среда; 

3. Осигуряване най – добрия интерес на детето ; 

4. Социална закрила на деца в риск; 

5. Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето; 

6. Подбор на лицата, пряко ангажирани по закрила на детето, съобразно техните личностни и професионални качества и грижа за тяхната 

професионална квалификация; 

7. Незабавност на действията по закрила на детето; 

8. Грижа в съответствие с потребностите на детето; 

9. Осигуряване развитие на децата с изявени дарби; 

10. Насърчаване на отговорното родителство; 

11. Подкрепа на семейството; 
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12. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 

13. Контрол по ефективността на предприетите мерки; 

 

 

Настоящата Общинска програма за закрила на детето в Община Ивайловград за 2017 г.  има следните приоритети : 

 
  Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата; 

  Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца; 

  Подобряване здравето на децата; 

  Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация; 

  Насърчаване участието на децата; 

 Отдих, свободно време и развитие способностите на детето. 

 

 
 

ПРИОРИТЕТ І: 

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПРЕДВИДЕНИ 
ФИНАНСОВИ 

СРЕДСТВА 

1. Развиване на мерки за 
подкрепа на отговорно 
родителство. 

1.1. Създаване на условия за повишаване капацитета на семействата по 
отношение на родителските им функции,  чрез ефективно взаимодействие 
между институциите. 

ОЗД, 
МКБППМН, 

Община, 
Училища 

В рамките на утвърдените 
бюджети на отговорните 

институции 

1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната 
цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна 
среда, чрез развитие на алтернативни услуги за деца и чрез предоставяне 
на финансови помощи и/или помощи в натура. 

Община, 
ДСП, 
НПО 

1.3. Подкрепа на доходите на родителите /осиновителите/, когато 
отглеждат деца с трайни увреждания и на семейства на роднини или 
близки и приемни семейства, при които са настанени деца с трайни 
увреждания, чрез предоставяне на месечни помощи при условия и по ред, 
определени в ЗСПД, ЗИХУ и ППЗЗД. 

ДСП 

1.4. Подкрепа на семействата с деца до завършване на средно 
образование на детето, но не повече от 20 год. възраст, обвързана с 
редовно посещаване на училище. 

ДСП 
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1.5. Осигуряване на финансова подкрепа от община Ивайловград, чрез 
предоставяне на еднократни финансови помощи на нуждаещи се 
семейства с деца, за които са изчерпани възможностите за подпомагане 
от ДСП. 

Община 

 
1.6. Провеждане на дискусионен форум, относно синдрома на родителско- 
то отчуждаване при децата на разделени родители. 

 
ДСП, Училища, 

Община  
200.00 лв. 

2. Развиване на мерки в 
подкрепа на родителите 
при наличие на риск за 
изоставяне на детето. 
 

2.1. Осъществяване на мерки за превенция на изоставянето, чрез 
оказване на педагогическа, психологическа и правна помощ на 
родителите.  

ДСП, ОКЗД 
В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

2.2. Подкрепа на семействата на деца, застрашени от изоставяне, чрез 
прилагане на мерки за закрила в семейна среда и финансово подпомагане 
по реда на ППЗЗД. 

ОКЗД, ОЗД 200.00 лв. 

2.3 Популяризиране на социалните услуги, начините и видовете на 
подкрепа за деца и семейства в нужда. 

ДСП, 
Община, ОКЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

2.4. Създаване и прилагане на регламентиран механизъм между родилни 
отделения, ОЗД и ДМСГД за предотвратяване постъпването на деца в 
институция. 

ДСП, 
РО, 

ДМСГД 
100.00 лв. 

3. Развиване на нов тип 
социални услуги  и 
форми на грижа в 
общността и 
институциите. 

3.1. Проучване и анализ на потребностите от социални услуги за деца и 
семейства на общинско ниво и разработване на местна политика за 
развитието им.   

ОКЗД, Община, 
ДСП, НПО 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

3.2. Сътрудничество с Община, държавни и неправителствени организа-
ции за изграждане на устойчиви партньорски мрежи за предоставяне на 
алтернативни социални услуги, съобразно специфичните потребности на 
местната общност.  

200.00 лв. 

3.3. Развиване на мрежа от съпътстващи социалните услуги форми за 
подкрепа на отговорно родителство: обучение за родители, семейно 
консултиране; профилирано психологическо консултиране. 

100.00 лв. 

3.4. Подобряване качеството на живот на децата с увреждания чрез 
популяризирането дейността на социалната услуга “Дневен център за 
деца с увреждания”.   

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

4. Развиване на 
алтернативни семейни 
грижи. 

4.1. Организиране на капмпания за популяризиране на социалната услуга 
„приемна грижа” на територията на общината,  с цел повишаване нивото 
на информираност на жителите и включването им. 

ОЗД, ОКЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

4.3. Разпространение на информационни материали, брошури и др.          100.00 лв. 
 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

Осигураване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПРЕДВИДЕНИ 
ФИНАНСОВИ 
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СРЕДСТВА 

1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца и 
създаване на 
стимулираща учебна 
среда. 

1.1. Идентифициране на деца, отпаднали, преместени и/или необхванати 
от училище на територията на община Ивайловград. Наблюдение върху 
обхвата и социалния профил на децата, които не посещават редовно 
учебните занятия. 

Училища, 
Община, ОЗД 

100.00 лв. 

1.2. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни 
институции, с цел координиране на усилията по обхващане на 
застрашените от отпадане от училище деца. 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 
1.3. Повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на 
стимулираща учебна среда,  с цел превенция на отпадането на учениците 
и привличането им към учебните заведения. 

Училища 

2.  Продължаване на 
политиката за 
интегриране на деца със 
специални 
образователни 
потребности и/или с 
хронични  заболявания в 
образователната система 
и тяхното ефективно 
обучение. 

2.1. Идентифициране на деца със специални образователни потребности 
и/или с хронични  заболявания в община Ивайловград на възраст от 0 до 
18 години. Поддържане в актуалност на база данни за деца с увреждания.   

ОЗД, ОКЗД, 
Община, 

Училища, НПО 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

2.2. Осъществяване на психологическа подкрепа на родителите при взи-
мане на решение за избора на обучение на детето им - интегрирано или в 
специално училище, както и тяхното информиране и консултиране. 

2.3. Подкрепа дейността на услугата „Дневен център за деца с 
увреждания”, с цел устойчивото й развитие във време. 

2.4. Подобряване на архитектурната среда в детските градини и училища, 
за равен достъп на деца с увреждания - изграждане на рампи и други 
подобрения. 

2.5. Разработване и защита на проекти за работа с деца с увреждания /за 
индивидулна работа, за интегрирано обучение, за социална интеграция и 
др./. 

3. Социално включване и 
разширяване на 
образователната 
интеграция на децата и 
учениците от 
етническите малцинства. 

3.1. Организиране на форми за проучване на потребностите и проблеми-
те на децата от етническите малцинства на територията на Общината. 

Община, 
Училища, ОЗД, 

ОКЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

3.2. Повишаване на образователната и здравна култура на етническите 
малцинства в Общината, както и на техния жизнен стандарт, чрез 
провеждане на срещи и беседи с участието на социални работници, 
педагози, лекари, представители на местната власт, частния бизнес и 
НПО.   

3.3. Провеждане на срещи с ромското население с участието на ДСП, 
местна власт, училищни власти и полиция, във връзка с основните 
негативи, намиращи проявление сред децата - ниска грамотност, ранна 
детска престъпност и противообществени прояви, с цел тяхното 
преодоляване.  

100.00 лв. 

3.4. Включване на деца от етническите малцинства в образователните 
програми на Читалище “Пробуда 1914”-Ивайловград и филиалите, с цел 
поощряване на техни изяви и стимулиране на тяхната активност, умения и 
способности.  

200.00 лв. 
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3.5. Активно търсене на източници на финансиране, чрез разработване на 
подходящи проекти, с което да се осигури възможност за създаване на 
добри условия за интеграция на децата от етническите малцинства.   

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 
 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

Подобряване здравето на децата 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПРЕДВИДЕНИ 
ФИНАНСОВИ 

СРЕДСТВА 

1. Намаляване броя на 
децата, страдащи от 
социално значими 
заболявания. 

1.1. Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и 
начин на живот.  

Учебни 
заведения, 
Община,  

ДСП, 
Медицински 
специалисти 

100.00 лв. 

 
1.2. Разширяване възможностите за обхващане на децата в програми и 
форми за здравно образование. 

  

2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични мерки за 
опазване физическото и 
психическо здраве на 
децата. 

2.1. Провеждане на дейности за промоция на здраве и профилактика на 
болестите в училищата и детските градини. 

Детски градини, 
Училища, 

Община, ОКЗД 
100.00 лв. 

2.2. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и 
рисковите фактори, свързани с него. 

3. Повишаване на 
информираността на 
децата с цел подготовка 
за отговорно сексуално 
поведение, предпазване 
от ХИВ / СПИН и 
злоупотреба с 
психоактивни вещества. 

3.1. Провеждане на кампании за предоставяне на информация на децата 
за разпространението на ХИВ/СПИН, болести, предавани по полов път, 
както и за злоупотреба с психоактивни вещества.  

Училища, 
ОЗД,ОКЗД, РУП, 

НПО 

100.00 лв. 

3.2. Организиране на срещи и беседи със специалисти от съответните 
области, относно проблемите, свързани с тютюнопушенето, наркоманиите, 
предпазването от болести, предавани по полов път. 

100.00 лв. 

3.3. Разпространение на информационни материали и брошури, 
излъчване на емисии по местното радио и организиране на прожекции на 
филми по темите. 
 
 
 

100.00 лв. 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. 
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ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПРЕДВИДЕНИ 
ФИНАНСОВИ 

СРЕДСТВА 

1. Повишаване 
осведомеността, 
ангажираността и 
чувствителността на 
обществеността към 
случаите на насилие и 
злоупотреба с деца.  

1.1. Провеждане на информационни кампании за превенция на 
насилието, злоупотребата и други форми на ескплоатация на деца.  

 РУП, Училища, 
ОКЗД, Община, 

ОЗД 
300.00 лв. 

 
1.2. Популяризиране на дейността на ОЗД, свързана с предотвратяване 
на риска от насилие в семейството, училището и на улицата. 

  

2. Повишаване на 
ефективността в 
работата и подобряване 
на координацията между 
органите за закрила на 
детето на местно ниво. 

 ОЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

2.1. Повишаване ефективността на действие на Координационния 
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от насилие, и взаимодействие при кризисна 
интервенция и поддържане на добре работеща мрежа за сътрудничество 
между органите за закрила на детето на местно ниво, чрез провеждане на 
периодични срещи на Мултидисциплинарния екип, сформиран на местно 
ниво и съвместна работа по отделните случаи за деца в риск. 
 

ОЗД, РУП, 
Училища, детски 

градини, 
МКБППМН, 

Община 

2.2. Провеждане на съвместни обучения, включващи представители на 
органите за закрила на детето на местно ниво, в прилагането на системен 
подход при работата с деца и семейства. 

ОЗД, РУП, 
Училища, детски 

градини, 
МКБППМН, 

Община 

3. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за децата в 
Интернет 

3.1. Провеждане на кампания с ученици за предоставяне на информация 
за правилата на безопасно ползване на интернет. 

ОЗД, ОКЗД 
В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

4. Осигуряване правото 
на децата 
правонарушители, за 
справедливо и 
законосъобразно 
отношение при зачитане 

4.1. Работа по превенция на детската престъпност и противообществени-
те прояви на малолетни и непълнолетни, както и работа с деца, 
извършители на такива прояви. 

РУП, 
МКБППМН,ОЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 
4.2. Провеждане на съвместна социално-превантивна дейност в Община-
та, насочена към малолетните и непълнолетните с противообществени 
прояви. Организиране на срещи със семействата им и предприемане на 
мерки за тяхната социална защита, развитие и реализация.  



 7 

на тяхното достойнство.  4.3. Осигуряване на възможности за активиране на свободното време на 
децата с подходящи културни, спортни и творчески дейности. 

Община, ОКЗД 

5. Ограничаване достъпа 
на деца в питейни 
заведения, интернет-
клубове и игрални зали 
след определеното 
време. 

5.1. Социална работа с деца и родители за повишаване на тяхната 
информираност по посочения проблем. 

ОКЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

5.2. Съвместни действия между ОЗД, РУП, Училищни ръководства и 
училищни настоятелства, за спазване на чл. 15, ал. 3-7 от Наредба № 1 за 
спазване на обществения ред в община Ивайловград.  

ОЗД, РУП, 
Училища, 
Община 

5.3. Осигуряване на възможности за алтернативни забавления за децата. Община, ОКЗД 

6. Провеждане на активна 
превантивна дейност по 
опазване на живота и 
здравето на децата в 
движението по пътищата. 

6.1. Организиране на кампании и програми, насочени към безопасността 
на децата на пътя. Училищни 

ръководства 
РУП 
ОЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

6.2. Организиране на състезания, викторини, конкурси, забавни игри, 
свързани с прилагане на правилата за безопасност на движението по 
пътищата. 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

Насърчаване участието на децата 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПРЕДВИДЕНИ 
ФИНАНСОВИ 

СРЕДСТВА 

 
1. Повишаване на 
обществената 
информираност, относно 
проблемите на децата в 
Общината. 
    Постигане на по-
голяма съгласуваност 
между политиките на 
местно, регионално и 
национално ниво. 
    Активизиране обмена 
на информация и добри 
практики между 
различните нива. 
 

1.1. Обучение по правата на детето в училища, детски градини, като се 
използват възможностите на учебния план и извънкласните дейности.  
 ОЗД, ОКЗД, 

Община 
100.00 лв. 

1.2. Изработване и разпространение на брошури, плакати, рекламни 
материали. 
 

1.3. Насърчаване на местните медии за техния принос към общото 
съзнание за ангажираност към проблемите на децата от нашата Община. 
 

ОЗД, ОКЗД, 
МКБППМН 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

1.4. Популяризиране на специализираните електронни страници на ДАЗД 
и ЦКБППМН в училища и детски градини. 
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ПРИОРИТЕТ VІ: 

Отдих, свободно време и развитие способностите на детето 

ОПЕРАТИВНИ ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ 
ОТГОВОРНИ 
ИНСТИТУЦИИ 

ПРЕДВИДЕНИ 
ФИНАНСОВИ 

СРЕДСТВА 

1. Увеличаване броя на 
децата, участващи в 
различни спортни, 
културни, развлекателни 
дейности, клубове по 
интереси и др. занимания 
в свободното време. 

1.1.Развиване на различни форми, кръжоци, клубове по интереси, школи и 
др. за развитие на уменията на талантливи деца и ученици в областта на 
изкуствата, видовете спорт, науката и информационните технологии.  
 

Община, 
Училища, 

Читалище, ОКЗД, 
ОЗД 

В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 

институции 

1.2. Финансово подпомагане и стимулиране на деца с изявени дарби чрез 
отпускане на стипендии и еднократно финансово подпомагане.  
 800.00 лв. 

1.3. Популяризиране на дейностите с деца на Читалище „Пробуда-1914” 
Ивайловград и филиалите му. 

ОБЩО: 3 000 лв. 

 

 

 

Показатели за оценка на постигнатите резултати: 
  

1. Брой деца, настанени в специализирани институции; 

2. Брой деца, реинтегрирани в семейна среда; 

3. Брой деца, извършили противообществени прояви и престъпления; 

4. Брой деца, обект на насилие; 

5. Брой деца с увреждания, ползващи алтернативни услуги; 

6. Брой деца със специални образователни потребности и/или с хронични заболявания, включени в образователната система; 

7. Развити нови социални услуги в общността, насочени към рискови групи деца. 
 

 

 

Мониторинг и оценка: 
 

1. Постоянният мониторинг на дейностите по реализиране на оперативните цели се осъществява от община Ивайловград и отдел ”Закрила на 

детето” към дирекция „Социално подпомагане” - Ивайловград. 
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2. ОКЗД към Община Ивайловград осъществява текущата практическа дейност по реализиране на Програмата и предприема мерки по контро-

ла на изпълнението им. 

3. При необходимост от актуализация на приетата Програма, промените да се гласуват от Общински съвет - Ивайловград.  

 

 

 

 

 

 

ПРИЕТА С РЕШЕНИЕ № 35/04.05.2017 Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ:  

                                                                                                                                                            /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/ 

  


