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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

 Настоящата Общинска програма за Закрила на детето в Община Алфатар документира волята и готовността на 

институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата за 2013 г.. Разработена е въз основа на 

Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г., Стратегия за развитие на 

социалните услуги 2011- 2015 година на Община Алфатар, приета с Решение № 307/16.05.2011 г., Протокол 

№44/16.05.2011г. на Общински съвет Алфатар, актуализирана с Решение №138 от 22.11.2012 година, Протокол №19 от 

22.11.2012 година и принципите в Закона за закрила на детето:  

1. Зачитане и уважение на личността на детето; 

2. Отглеждане на детето в семейна среда; 

3. Осигуряване най-добрия интерес на детето; 

4. Специална закрила на дете в риск; 

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

6. Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални 

качества и грижа за тяхната професионална квалификация; 

7. Временен характер на ограничителните мерки; 

8. Незабавност на действията по закрила на детето; 

9. Грижа в съответствие с потребностите на детето; 

10. Осигуряване развитието на дете с изявени дарби; 

11. Насърчаване на отговорното родителство; 

12. Подкрепа на семейството; 

13. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 

14. Контрол по ефективността на предприетите мерки. 

 

Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед 

отразяване в тях на специфичните местни потребности. Да обедини и координира усилията на общинските и местни 

държавни органи и НПО на територията на общината за създаване на условия, всяко дете да расте в сигурна семейна 

среда, която е в състояние да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 

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 
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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. 

 

Основни приоритети: 

1. Социална политика - развитие на детето в неговата естествена среда – семейната. Намаляване на детската 

бедност и създаване на условия за социално включване на децата-политики за подкрепа на детето и 

семейството; предоставяне на специална закрила на икономическите, социалните и културни права на 

децата, отнасящи се към групата „Деца на улицата”, и правото на образование и околна среда, подходящи за 

пълноценното им развитие. 

2. Здравеопазване - подобряване здравето на децата включително правото на най - висок достижим стандарт на 

здравословно състояние. 

3. Образование - осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование на всички деца. 

4. Правораздавателна, съдебна система - Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, 

икономическа и сексуална експлоатация, физическо и психическо малтретиране. 

5. Спорт, култура, свободно време и отдих - интересите на децата са определящи при всички дейности, 

отнасящи се до тях гарантиране на гражданските и политическите права на детето, включително и участието 

му в обществения живот, мнението на децата трябва да се взима предвид при всички въпроси, които ги 

засягат. 

6. Участие на децата  

7. Информационно общество, медийно пространство - участието на детето в обществения живот, определяне на 

неговите граждански и политически права. 

 

Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и вид услуги по закрилата на 

детето с предимно превантивен характер. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за 

всички деца и семейства в община Алфатар. 
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Цел Дейности Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

1.Гарантиране правото на 

детето да живее в сигурна 

семейна среда. 

 

1.1.Подкрепа на доходите на родителите 

/осиновителите/,когато отглеждат деца с трайни 

увреждания. 

1.2.Провеждане на обучения, във връзка с управлението и 

финансирането на екипа работещ в социалните услуги за 

деца. 

1.3.Подкрепа на семействата с деца до завършване на 

средно образование на дете, но не повече от 20г. възраст, 

обвързана с редовно посещение на училище. 

1.4.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на 

семейства, отговарящи на условията за месечно социално 

подпомагане за децата, които отглеждат. 

1.5.Провеждане на дискусионен форум относно 

родителското отчуждаване при децата на разделени 

родители. 

1.6. Развиване на социалната услуга приемна грижа-2 бр. 

1.7.Разширяване на дейността на МКБППМН за работа с 

родители. 

1.8.Информиране за форми и начини за семейно 

планиране, с цел предотвратяване на ранна бременност и 

раждане. 

1.9.Прилагане на променения механизъм за осигуряването 

на приспособленията и помощните средства 

1.10. Превенция на изоставането на деца в 

специализирани институции на ниво родилен дом. 

ДСП 

 

 

ДСП, Община, КЦД 

 

 

ДСП 

 

 

Училища, Община, ДСП 

 

 

Община, ДСП, 

Училища и Детски заведения 

 

ДСП, Община, Д „БТ”, 

МКБППМН 

 

Лични лекари, училища. 

 

 

ДСП 

 

 

ДСП 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 
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2.Провеждане на процеса на 

реформа в грижата и спазването 

на правата на децата, 

отглеждани в специализирани 

институции социални услуги за 

деца 

2.1.Стартиране и участие в проект за приемната грижа, с 

цел развитие на услуги за деца в семейна среда, които 

временно не могат да бъдат отглеждани в биологичните 

си семейства. 

2.2. Обучение и супервизия на персонала в КЦД .  

ДСП и Община 

 

 

 

КЦД гр.Алфатар, община 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

3 Повишаване на ефективността 

в работата и подобряване на 

координацията между органите 

по закрила на детето на местно 

ниво. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Провеждане на обучения в прилагането на системен 

подход при работа с деца и семейства. 

3.2.Уеднаквяване и прилагане на понятията и термините в 

практическата работа на социалните работници и 

специалистите работещи с деца. 

3.3.При предоставяне на полицейска закрила на дете, 

осигуряване на лекар или друго медицинско лице при 

транспортирането му. 

3.4.Осигуряване на мерки, за предотвратяване на 

изоставянето на деца, чрез психологическа, педагогическа 

и правна помощ на родителите. 

3.5. Актуализиране състава на мултидисциплинарен екип 

на общинско ниво по Координациония механизъм за 

взаимодействие при работа в случай на деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция. 

ДСП, училища, ЦДГ, община 

 

ДСП, КЦД,ЦДГ и училища 

 

 

ДСП, РУП, Община 

 

ДСП, Община 

 

 

Задължително представени: 

ДСП,Община, МВР 

Алтернативно представени: 

РЗИ, РИО, МКБППМН, 

прокуратура, съд, 

спешна помощ, директор на у-

ще. 

 

  В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

Цел  Дейности  Отговорни институции Предвидени 

финансови  

средства 

1.Разработване и изпълнение на 

цялостна програма за 

подобряване на майчинството и 

детското здраве 

1.1. Провеждане на информационни кампании за 

здравословно хранене , начин на живот и наднормено 

тегло. 

1.2. Провеждане на кампании за повишаване на 

информираността на децата за разпространяване на ХИВ/ 

СПИН  и употребата на психоактивни вещества и 

ЦДГ, училища, здравни 

работници, БЧК 

 

ДСП, МКБППМН, Община, 

училища, здравни работници, 

БЧК 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 
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алкохол. 

1.3.Разработване на програми и проекти, с цел по- голяма 

информираност, касаеща подобряване на сексуалното и 

репродуктивно здраве на младите хора 

 

Училища, УН, община. 

ОБРАЗОВАНИЕ 

1.Развиване на различни видове 

и форми на услуги, насочени 

към по-пълно обхващане на 

децата в образователната 

система. 

1.1.Разработване на програми и проекти за организиране 

на форми за привличане и адаптиране към учебния процес 

на необхванатите от училище ученици . 

1.2.Съдействие на образователните институции за 

обхващане в училище на подлежащите на задължително 

образование деца и ограничаване на отпадането от 

училище в криминогенен риск. Училищните ръководства, 

съвместно с местните власти да разработят и приложат 

система за оценка на риска от отпадане в училище 

1.3.Осигуряване на ресурсни учители, логопеди и 

специалисти за подпомагане на включващото обучение. 

1.4. Провеждане на обучения на педагогически и 

управленски кадри за работа с деца със СОП. 

1.5. Осигуряване на подкрепяща среда в детски градини и 

училища за включване на деца със СОП в 

общообразователния процес. 

1.6..Осигуряване на равен достъп до обучение и 

образувание на деца и ученици от етническите 

малцинства.  

Община, училища 

 

 

Община, училище, ДСП 

 

 

 

 

 

Учебни и детски заведения 

 

Учебни и детски заведения 

 

Учебни и детски заведения 

 

 

Община, учебни и детски 

заведения 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА 

Цел Дейност 
Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1.По-добро гарантиране правата 

на децата, пострадали от 

престъпления и/или свидетели в 

наказателния процес и на деца 

правонарушители. 

1.1. Осъществяване на акции с цел превенция на 

попадането на деца на улицата. 

1.2.Периодично провеждане на акции и проверки, 

касаещи измененията в ЗЗД, с цел превенция продажбата 

на алкохол и/или тютюневи изделия, както и посещението 

ДСП, РУП , Община, училища 

 

ДСП, РУП , Община, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 
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на деца в търговски обекти от 22,00ч. до 06,00ч. 

2.Повишаване ефективността на 

закрилата на непридружени 

деца и деца- жертви на трафик, 

завръщащи се от чужбина и 

непридружени деца- граждани 

на трети страни 

2.1.Прилагане на Координационния механизъм и 

обгрижване на случаите на непридружени деца и деца- 

жертви на трафик. 

2.2.Провеждане на обучения на специалистите от КЦД и 

О”ЗД”, за работа с деца жертви на трафик или насилие. 

ДСП,КЦД, Община 

 

 

Община, КЦД, ДСП, НПО 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

3.Повишаване осведомеността 

на обществото, децата и на 

техните семейства относно 

правата на детето, насилието 

над деца и за стимулиране на 

активното им участие в 

противодействие на насилието 

3.1.Приемане на план за действие на МКБППМН. 

3.2.Идентифициране на деца, жертви на насилие и 

насочването им към подходящи социални услуги и 

включване в консултативна програма. 

3.3.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. 

3.4. Участие в местни и национални кампании по 

превенция на противообществените прояви, закрилата на 

децата, безопасност на движението, трафик на хора и др. 

3.5.Разпространение и популяризиране на различни 

информационни материали в училищата за превенция на 

насилието между и върху деца. 

МКБППМН 

ДСП 

 

 

Училищни ръководства 

МКБППМН 

 

 

МКБППМН 

Училищни ръководства 

 

МКБППМН 

Училищни ръководства 

ДСП 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на 

институциите 

 

4. Осигуряване правото на 

децата правонарушители на 

справедливо и законосъобразно 

отношение при зачитане на 

тяхното достойнство 

4.1. Системно провеждане на индивидуално възпитателна 

работа и психологическо консултиране на деца, 

извършители на противообществени прояви. 

4.2. Повишаване на обществената ангажираност с 

проблемите на детската личност 

4.3. Организиране на мероприятия във връзка с превенция 

на насилието: 

 Организиране на конкурс за писане на есе и 

рисунки на тема „Насилникът през моите очи”; 

 Организиране на викторина на тема: „Какво знаем 

за насилието”; 

МКБППМН 

 

 

ДСП, МКБППМН 

Училищни ръководства 

ДСП, 

МКБППМН 

Училищни ръководства, РУП 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институцията 
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 Провеждане на кръгла маса по проблемите на 

безопасността на децата в Интернет- 

пространството с участието на учители по 

информатика, ученици и представители на 

институции 

5.Повишаване осведомеността 

на обществото, децата и на 

техните семейства, относно 

правата на детето, насилието 

над деца и стимулиране на 

активното им участие в 

противодействие на насилието 

5.1. Актуализиране и разширяване на дейността на 

националната програма „Работа на полицията в училище” 

5.2. Провеждане на информационна кампания за 

превенция на насилието 

5.3.Организиране на групови беседи с ученици във връзка 

с превенция на насилието 

РУП, ДПС, МКБППМН 

 

МКБППМН, ДПС 

 

МКБППМН, ДПС 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

6. Осигуряване правото на деца 

правонарушители на 

законосъобразно и справедливо 

отношение при зачитане на 

тяхното достойнство 

6.1. Участие в обучения за повишаване на 

квалификацията на членовете на МКБППМН. 

6.2. Популяризиране на добрите практики на МКБППМН 

и обмяна на опит 

МКБППМН 

 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ 

Цел Дейност 
Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1.Гарантиране на безплатен 

достъп на децата до спортни 

услуги и занимания 

1.1. Организиране на съвместни спортни състезания на 

децата, ползващи СУ от Резидентен тип и останалите 

деца. 

1.2. Организиране на клубове по спорт в училищата, за 

оптимизиране на свободното време на учениците, както и 

организирането на спортни състезания. 

1.3. Организиране на клубове по интереси в училищата за 

осмисляне на свободното време на децата и учениците. 

Училища, НПО, УН 

 

 

Училища, НПО, УН, Община 

 

 

Училища, НПО, УН, Община 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

2.Достъп на всички деца до 

културни дейности и дейности 

за свободното време. 

2.1.Насърчаване на всички деца в културни дейности и 

дейности за свободното време:  

2. 2.Насърчаване на всички деца за участие в извънкласна 

дейност, школи, състави, клубове, кръжоци и др. 

Училища, община, Читалища 

 

Училища, Читалища 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 
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3.Насърчаване на изявите на 

даровити деца и на 

доброволческата дейност 

1.1. Предоставяне на стипендии еднократно финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби по Програмата на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2013г. 

Училища, ДСП, 

Община 

 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦА 

1.Гарантиране правото на 

децата на изразяване на мнение 

в процесите на вземане на 

решения 

1.1Създаване на Съвет на децата с цел изразяване и 

съобразяване с мнението им в процесите и решенията 

свързани с тях. 

Училища, ДСП, Комисия за 

детето 

 

2.Включване на децата в 

доброволчески дейности, за 

формиране на положителна 

нагласа към доброволчеството. 

2.1 Организиране на кампании в училищата и 

разпространение на информационни материали за 

доброволческата дейност. 

 

2.2. „Деца помагат на деца”- развитие у децата на чувство 

за солидарност към връстниците им в неравностойно 

положение. 

НПО, Училища, Об.О на БЧК, 

община, ДСП 

 

 

НПО, Училища, Об.О на БЧК, 

община, ДСП 

В рамките на 

бюджета на 

Европейската 

година на 

доброволчеството в 

България. 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО 

1.Гарантиране правото на 

децата за защита на личността, 

достойнството и безопасността 

от българските медии. 

1.1.Популяризиране на съществуващия безплатен 

телефонен номер 116 111 за деца в риск. 

1.2.Поставяне на кутия за сигнали, касаещи деца в риск. 

1.3.Въвеждане на междуведомствен механизъм за 

регулиране и контролиране на достъпа до порнография на 

улиците, в печата в разпространението на реклами и 

списания с еротично съдържание.  

1.4.Провеждане на кампании с цел повишаване на 

информираността на родителите и ролята им в 

предпазването на децата в онлайн средата, начините за 

разпознаване, на онлайн тормоз и възможностите за 

сигнализиране на компетентните органи. 

ДСП 

 

ДСП, Община, Училища 

 

ДСП, Училища, Община, 

РУП, граждани и др. 

 

ДСП, Училища, Община и 

РУП 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите 

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

1. Създаване на предпоставки за премахване на неграмотността и създаване на условия за продължаване на 

образованието на децата. 
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2. Ограничаване броя на децата отпадащи от училище. 

3. Опазване здравето на децата. 

4. Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до 

образование и професионална подготовка. 

5. Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и училища деца от семейства в неравностойно социално 

положение. 

6. Повишаване обществената информираност за реформата в грижите за децата. 

7. Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения. 

 

В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ: 

1. Дирекция „Социално подпомагане” /Отдел „Закрила на детето”. 

2. Директори на учебни и детски заведения в Община Алфатар, училищни настоятелства. 

3. РУП Силистра – участък Алфатар 

4. Общинска администрация - Алфатар 

5. Общопрактикуващи лекари. 

6. МКБППМН 

7. РИО Силистра 

8. Читалища 

9. Общинска организация на БЧК 

10. Дирекция „БТ” 
 

Настоящата Програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2013 год. е приета на основание чл. 3 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето с Решение № 193 от 29.03.2013 г., по Протокол № 23 от 

29.03.2013 г. на ОбС Алфатар. 

По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината. 
 


