
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2010 г. 
 

ПРИОРИТЕТ І: 
НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

Предвидени финансови 
средства 

 
Срокове  

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

Отдел „Закрила на детето”; 
Център за обществена 
подкрепа; Местна комисия за 
борба с противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни; НПО; органи и 
институции осъществяващи 
мерки по закрила на детето, 
Дом за деца “Лудогорие” гр. 
Исперих. 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

търсене на външни донори 

в рамките  на 
календарната 

година 

 1.2 Подкрепа на семействата в съответствие и в 
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 Исперих; Отдел 
“Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 
подпомагане”, Център за 
обществена подкрепа, Дом за 
деца “Лудогорие”.  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките  на 
календарната 

година 

1.3 Организиране на кампания за популяризиране на 
професионалната приемна грижа на територията на 
общината с оглед повишаване на нивото на 
информираност и включване. 
 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”; Община 
Исперих; Център за 
обществена подкрепа, Дом за 
деца “Лудогорие’. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

1. Развиване на 
система за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство и 
гарантиране 
правото на детето 
да живее в сигурна 
семейна среда. 

1.4 Развиване на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите, предлагани 
в Център за обществена подкрепа.  

Център за обществена 
подкрепа; Дом за деца 
“Лудогорие”гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

2. Осигуряване 
правото на детето 
да живее в 
семейство или в 
среда близка до 

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

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”, Център за 
обществена подкрепа, Дом за 
деца “Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
презгодината 



2.2 Осъществяване на мерки  за превенция  и ранна 
превенция на изоставянето чрез осъществяване на 
психологическа, педагогическа и  правна помощ на  
родители на деца от всички етноси, както  и насочване 
към  подходящи социални услуги в общността. 
  

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”; Местна комисия 
за борба с 
противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни; 
Център за обществена 
подкрепа. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

2.3 Предоставяне на социални услуги и дейности по 
превенция на изоставянето на дете и настаняването му 
в специализирана институция. 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”; Център за 
обществена подкрепа. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

семейната чрез 
развиване и 
подкрепа на 
алтернативни 
семейни грижи и 
нов тип услуги от 
резидентен тип. 

2.4 Популяризиране на социалните услуги, начините и 
видовете за подкрепа на деца и семейства в риск. 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”; Община 
Исперих; Център за 
обществена подкрепа; медии. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

3.1 Участие на специалисти в периодичен мониторинг 
на процеса на реформа в институционалната грижа. 

Община Исперих, Дом за деца 
“Лудогорие”, 
Дирекция „Социално 
подпомагане”. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до края на 2010 
г. 

3.2 Участие в оценяване качеството на грижа в 
специализираната институция и социални услуги от  
резидентен тип  предоставяни на територията на 
Община Исперих. 

Община Исперих, Дом за деца 
“Лудогорие”. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

3. Мониторинг на 
процеса на 
реформата в 
грижата и 
спазването на 
правата на децата 
отглеждани в 
специализирани 
институции. 

3.3 Участие в интегрирани проверки на Общинско ниво 
по спазване правата на детето. 

Община Исперих, Дом за деца 
“Лудогорие”, Дирекция 
“Социално подпомагане”. 

В рамките на проект “Достоен 
живот – шанс за по-добро 

бъдеще за децата, лишени от 
родителски грижи в дом за деца 

“Лудогорие” град Исперих” по 
договор за безвъзмездна 

финансова помощ по ОПРР BG 
051PO001-5.2.03-0018-C0001 

постоянен през 
годината 



 3.4 Консултиране и финансово подпомагане, насочено 
към подобряване на качеството на грижи за 
настанените деца в семейство на родини и близки или 
в приемни семейства. 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”, Център за 
обществена подкрепа. 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

търсене на външни донори 

постоянен през 
годината 

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

1.1 Наблюдаване движението на учениците чрез 
ежемесечно събиране на информация от училищата за 
преместени, отпаднали или необхванати ученици. 

Дирекция ОЗК към Община 
Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

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.   

Педагогически съветници, 
Център за обществена 
подкрепа, отдел „Закрила на 
детето”, МКБППМН, НПО. 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

търсене на външни донори 

постоянен през 
годината 

1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 
необхванати деца и 
движението в 
образователната 
система. 
 
 
 

1.3 Създаване на стимулираща учебна среда за 
превенция на отпадането на учениците и тяхното 
привличане към училище  

 Община Исперих; Дирекция 
ОЗК, учебни заведения. 

по програми и проекти. 
до края на 2010 

г. 

2.1 Взаимодействие с РИО – Разград за осигуряване на 
ресурсни учители 

Община Исперих, Дирекция 
ОЗК 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

2. Продължаване на 
политиката за 
включващо  
обучение  на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

2.2 Провеждане на семинар с директори на училища и 
ЦДГ относно обучението на деца  със  специални 
образователни потребности 
 

Община Исперих, Дирекция 
ОЗК 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

3. Развиване на 
образователните и 
социални услуги, 
насочени към 
отпадналите и 
необхванати деца 
от образователната 
система. 

3.1. Анализ на нуждите и възможностите за разкриване 
на социални услуги за деца с увреждания 

Община Исперих. 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

Финансиране по оперативни 
програми 

постоянен през 
годината 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

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

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

РИОКОЗ; Община Исперих; 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 
училища. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 



заболявания 

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

Община Исперих; Дирекция 
ОЗК, Медицинските 
специалисти от детските 
градини и училищата. 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

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

РИОКОЗ; Община Исперих; 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 
училища. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

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

    

3.1. Провеждане на кампания за ученици по 
предоставяне на информация за ХИВ/СПИН, болести 
предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни 
вещества. 

РИОКОЗ, Дирекция ОЗК, 
МКБППМН, Областен съвет по 
наркотични вещества 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

3.2 Предоставяне на информация на учениците за 
ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции и 
информация за зависимостите. 

РИОКОЗ;Дирекция ОЗК, 
МКБППМН, Областен съвет по 
наркотични вещества. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

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

    

 
ПРИОРИТЕТ IV 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  
 

 
1.Гарантиране 
правото на децата 
на участие в 
процесите на 
взимане на 

 
 

4.1 Създаване на ученическо самоуправление 
 
 
 

 
 
УЗ 

 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 
постоянен през 

годината 
 
 



решения. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

4.2 Развитие на механизъм за сътрудничество между 
ученическото самоуправление с институции и местната 
власт. 

 
 
 

Община 
Исперих,Дирекция”ОЗК”, УЗ 

 
 
 

 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
постоянен през 

годината 

ПРИОРИТЕТ V: 
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1. Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 
специалистите, 
работещи с деца за 
ранно 
идентифициране и 
предотвратяване 
на риска от насилие 

1.1. Провеждане на работни срещи между специалисти 
от различни институции с цел обсъждане и разписване 
на конкретни отговорности и начини на взаимовръзка 
на работещите на местно ниво с деца, жертви на 
насилие. 

РУ на МВР гр. Исперих - 
Детска педагогическа стая; 
Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”; Център за 
обществена подкрепа; 
Община Исперих; МКБППМН. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, в 
рамките на 
годината 

2. Повишаване на 
обществената 
чувствителност с 
цел намаляване на 
броя на децата, 
жертви на насилие 

2.1. Популяризиране на ненасилствените, позитивни и 
зачитащи мнението на децата методи за отглеждане, 
образование и повишаване информираността сред 
децата, относно тяхното право на закрила от всички 
форми на насилие 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”; Център за 
обществена подкрепа; 
Педагогически съветници; 
МКБППМН. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до края на 2010 
г. 

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

Община Исперих, Дирекция 
ОЗК, Педагогически 
съветници. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

3. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за 
децата при работа 
в интернет 

3.2 Извършване на тематична проверка за спазване на 
здравните изисквания към компютърните и интернет 
зали в община Исперих, продължителността на работа 
с компютрите и недопускане на малолетни деца след 
22 часа. 

Община Исперих, РИОКОЗ, 
инспектор Детска 
педагогическа стая РУ на МВР 
гр. Исперих. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до края на 2010 
г. 



    

4.1 Осигуряване на достъп до здравни грижи, 
психологическа подкрепа и безплатна правна помощ на 
деца и семейства, жертви на насилие или трафик, чрез 
ползване на различни социални услуги в общността. 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”; Център за 
обществена подкрепа; 
НПО, работещи по 
проблемите на деца, жертви 
на насилие, Дом за деца 
“Лудогорие” гр. Исперих. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 

 
4. Развиване на 
програми и услуги, 
насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция на 
деца, жертви на 
насилие. 

4.2 Провеждане на срещи и дискусионни форми, 
относно синдрома на родителското отчуждаване при 
деца на разделени родители. 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”;Център за 
обществена подкрепа; 
Педагогически съветници; РУ 
на МВР гр. Исперих - Детска 
педагогическа стая; 
Представители на съдебната 
власт. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до края на 2010 
г. 

5.1. Провеждане на информационни кампании за 
превенция на насилието, злоупотребата и други форми 
на експлоатация на деца. Изработване и 
разпространение на информационни материали по 
превенция на насилието на различни целеви групи – 
деца, родители и професионалисти, работещи с деца. 
 

Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”;Център за 
обществена подкрепа; 
Педагогически съветници; РУ 
на МВР гр. Исперих - Детска 
педагогическа стая; 
МКБППМН 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до края на 2010 
г. 

5.2 Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище”. 

РУ на МВР гр. Исперих - 
Детска педагогическа стая; 
Отдел „Закрила на детето” 
към Дирекция „Социално 
подпомагане”, Дирекция ОЗК 
към Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

5.3 Изработване и разпространение на информационни 
материали за трафика на хора и начините на 
предпазване и възможностите за оказване на помощ на 
жертви на трафик 

РУ на МВР гр. Исперих; 
Педагогически съветници; 
Отдел „Образование” към 
Община Исперих. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

5. Повишаване 
осведомеността, 
ангажираността и 
чувствителността 
на широката 
общественост, на 
децата и на техните 
семейства към 
случаите на 
насилие и 
злоупотреба с деца 

5.4 Осъществяване на съвместни инициативи на 
държавни институции, неправителствени организации 
и средствата за масова информация за информиране 
на децата за техните права на закрила от всички 
форми на насилие. 

РПУ на МВР гр. Исперих, 
Педагогически съветници; 
Дирекция ОЗК. 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през учебната 
година 

 
 



 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ VI: 
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

1. Създаване на 
възможности за 
увеличаване броя 
на децата, 
участващи в 
различни спортни, 
културни, 
развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и други 
занимания в 
свободното време. 

1.1 Развиване на различни форми, кръжоци, клубове 
по интереси, школи и др. за развитие уменията на 
талантливи деца и ученици в областта на изкуствата, 
видовете спорт и науката, информационните 
технологии. 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Участие в организирани спортни състезания и 
мероприятия по “Програма за организиране и 
провеждане на спортно-състезателна дейност за деца 
настанени в домове, за деца лишени от родителски 
грижи” и програма Спорт за децата в свободното 
време.  

ОДК, Учебни заведения, НПО 
(волейболен клуб, клуб по 
колоездене) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община Исперих, Дом за деца 
“Лудогорие” гр.Исперих 
 
 
 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
в рамките на утвърдения 
бюджет по проекти 

 
 
 
 
 

 2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2010г. 
 
 
 
 

2.1 Финансово подпомагане  и стимулиране на деца с 
изявени дарби чрез отпускане на стипендии и 
еднократно финансово подпомагане по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2009 г. 

Община Исперих, Дирекция 
„Социално подпомагане” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен през 
годината 

2.2 Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на децата, осигуряване на възможности  и 
условия за постъпване в спортни училища. 
 

Община Исперих, Дирекция 
„Социално подпомагане” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен през 
годината 

2. Насърчаване на 
деца   с изявени 
дарби 

2.3 Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво. 
 

Община Исперих, Читалище 
“Съзнание”, Дирекция ОЗК 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен през 
годината 



3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност. 

3.1 Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар, участия в ученически игри. 
 
 
 

Община Исперих, Дирекция ОЗК 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
постоянен през 

годината 

 
 
 


