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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

  

Общинската програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018 година (Програмата) 

е разработена на база Националната програма за закрила на детето за 2018.  

Основните цели, които си поставят държавните институции, са: развитие и популяризиране 

на подходящи услуги за деца и семейства; премахване и превенция на всякакви форми на насилие 

срещу деца; гарантиране правата на децата в уязвимо положение – в институции, с увреждания, 

деца мигранти, деца от етнически малцинства, деца в конфликт със закона; създаване на цялостна 

система от мерки за дългосрочно осъществяване – законодателство и политики за насърчаване 

участието на децата; гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда; реформа 

в грижата и спазването на правата на децата, отглеждани в специализирани институции; 

превенция на рисковете от злополуки и наранявания при деца и отстраняване на опасностите в 

бита и житейската среда на детето; повишаване на ефективността в работата и подобряване на 

координацията между органите по закрила на детето на национално и местно ниво. 

Общинската програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018 година следва 

рамката и основните приоритети на Националната програма за закрила на детето за 2018 година, 

обхваща осем приоритетни области и се основава на принципите в Закона за закрила на детето.  

Принципи: 

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. 

 

Основни приоритетни области: 

1. Равeнство на шансовете за развитие на всички деца- гарантиране правата на всички 

деца,гарантиране достъпа до качествено и приобщаващо образование за всички деца с 

фокус децата с увреждания и включването им в социалния живот 

2. Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижи и 

здравословен начин на живот - ранна превенция; оптимизиране и повишаване 

качеството и достъпа до здравни услуги и средства; превенция и предпазването на децата 

от рисковете на средата в дома, на пътя на местата за игра, отдих и забавление, оказване 

на помощ при възникнали инциденти.  

3. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на 

децата – да се осигури нормалното функциониране на семействата, за да се гарантира 

правото на всяко дете да живее в сигурна семейна среда. Осигуряването на достъпни 

услуги за отглеждане на деца е важна предпоставка за подобряване на положението на 

семействата.Тук важна роля имат социалните услуги както за процеса на превенция на 

изоставянето, така и за процеса на социално включване на децата от уязвимите групи. 

Целите на този приоритет са свързани с развитието на политиките за децата и 

семействата. Те са насочени към правото на всяко дете да има семейство; развитието на 
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социалните услуги подпомагащи отглеждането на детето; насърчаване на отговорното 

родителство; осигуряване на подходящ жизнен стандарт и преодоляване на детската 

бедност; ускоряване на процеса на деинституционализация;  

4. Развитие на качествено образование за всички деца - подобряване на политиките и 

подходите в образователната среда за постигане на физическо, психическо здраве на 

децата в детските градини и училищата, както и развитие на различни форми на услуги, 

насочени към пълно обхващане на децата в образователната система.  

5. Правосъдие, адаптирано към нуждите на всички деца - осигуряване на подходящи 

услуги в досег до правораздавателната система и проследяване на сигналите за деца по 

националната телефонна линия и реализиране на програми за работа с родители и деца с 

асоциално поведение.  

6. Живот без насилие за всички деца - по-добро гарантиране правата на децата, 

пострадали от престъпление и насилие.  

7. Насърчаване участието на децата - включване на децата в дейности, свързани с 

правото им да изразяват мнение по различни теми.  

8. Спорт, култура и дейности за свободното време – чрез активното общуване спортът и 

културата имат водеща роля в цялостното личностно развитие на децата. 

 

Целта на програмата е 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 семейство на местно ниво и целенасочена 

работа във всички основни направления. 

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

услуги с превантивен характер за закрилата на детето. Услугите са фокусирани върху 

потребностите на детето и са предназначени за всички деца и семейства в община Алфатар. 

 

Отговорност по изпълнение на програмата имат следните институции:  

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

2. Директорите на ДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар; НУ „Отец Паисий” с. Алеково, ОУ 

„Христо Ботев” гр. Алфатар, училищни настоятелства; 

3. Общинска администрация – Алфатар; 

4. РУ - Силистра – приемна Алфатар; 

5. Общопрактикуващи лекари. 

6. МКБППМН при Община Алфатар 

7. НПО /народни читалища, спортни клубове и организации/ 

8. Общинска организация на БЧК 

9. Комисия за  детето - КД 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І 

РАВEНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

1.1. Гарантиране на правата 

на всички деца. 

1.1.1. Разработване на насоки за 

подготовка на децата за национално и 

международно осиновяване 

Разработени насоки ДСП 

Община 

Алфатар 

 

Не са 

необходими  

1.2. Подобряване на 

политиките за ранно детско 

развитие 1.2.1. Разработване на концепция за 

Стратегия за ранно детско развитие 

Разработена концепция  

 
ДСП 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

1.3. Гарантиране правата на 

децата в миграция, бежанци 

и непридружени деца  

 

1.3.2. Предприемане на мерки за закрила 

спрямо непридружени деца-чужди 

граждани, в т.ч. деца-бежанци 

 

Брой деца, спрямо 

които са предприети 

мерки по ЗЗД за 2018 г 

ДСП КЦД,ОЗД 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

1.4. Гарантиране на достъпа 

до качествено и 

приобщаващо образование 

за всички деца с фокус 

децата с увреждания и 

включването им в 

социалния живот 

1.4.1 Обучения за педагогическите 

специалисти по теми като „Ранно 

оценяване на риска от обучителни 

трудности в начален етап/в 

прогимназиален етап“ 

училища в обучения на 

педагогическите 

специалисти 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  
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1.5. Събиране, обработване 

и анализиране на данни в 

съответствие с чл. 17а, т. 9 

от Закона за закрила на 

детето   

1.5.1. Актуализиране на информационни 

карти 

Брой актуализирани 

карти 

 

Брой доклади/анализи 

ДСП 
Община 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ 

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

ЖИВОТ 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

2.1. Промоция на 

здравословен начин на 

живот при децата и 

профилактика на 

болестите  2.1.1. Активни действия за попу-

ляризирането на здравословното хранене 

като цен-ност, гарантираща емоционално 

и физическо здраве на децата и под-

растващите 

Брой проведени 

кампании и събития 

РЗИ, БЧК 

Община 

Алфатар, 

МКБППМН, 

ДГ и училища 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции и 

по проекти, 

финансирани 

със средства по 

ОП на ЕС 

Брой участващи деца, 

Проведена анкета за 

изследване на 

обратната връзка от 

проведена кампания в 

дадена структура 

2.1.2. Разработване и кандидатстване с 

проекти по схемите „Училищен плод” и 

Училищно мляко” към ДФ „Земеделие” 

Брой разработени 

проекти 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 
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Брой обхванати деца и 

ученици 

Алфатар 

2.1.3. Конкурс на тема „Не, на дрогата, 

алкохола и тютюнопушенето” 

Брой обхванати деца и 

ученици МКБППМН  
Община 

Алфатар 

 

2.1.4 Актуализиране на подзаконовите 

нормативни актове по проблемите на 

здравословното хранене, предназначени 

за деца в различните възрастови групи 

Бр. променени актове Община Алфатар КЦД,ОЗД 
Не са 

необходими 

 

2.1.5 Организиране на седмица на 

здравословното хранене с провеждане на 

състезания сред деца и ученици за 

изготвяне на меню от здравословни 

храни 

Брой организирани 

състезания 

Брой деца участници 

Създадени брошури 

Брой разпространени 

брошури 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

 

2.1.6 Обучение на специалисти от 

училища и детски заведения за 

провеждане на информационна и 

образователни дейности с деца и 

родители по здравословно хранене. 

Провеждане на беседи с деца и родители 

с цел информиране за ползи и вреди. 

Обхващане на деца от детски градини и 

училища и родителите им, и въвличане 

на медицински специалисти или студенти 

Брой обучени 

специалисти 

Брой проведени 

беседи 

Брой обхванати деца 

Брой обхванати 

родители 

Проведена анкета за 

изследване на 

обратната връзка от 

проведена кампания в 

дадена структура 

РЗИ 

 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  
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2.2 Осигуряване на 

качествени здравни 

грижи за децата и 

техните семейства в 

периода на ранното 

детство  

 

2.2.1 Повишаване квалификацията на 

специалистите в детските ясли и 

училищното и детско здравеопазване по 

въпросите на детско развитие и за 

консултиране на техните семейства 

Бр. разработени 

обучителни програми 
РЗИ 

  

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

2.3. Осигуряване на 

превантивни мерки 

срещу рисково 

сексуално поведение, 

ранна бременност и 

употребата на психо 

активни вещества.   

2.3.1. Насърчаване на неформалното 

образование на младите хора в областта 

на зависимостите и грижа за 

здравословния им начин на живот 

 

Проведени обучения 

 

Община Алфатар 

МКБППМН 

 

РУ-Силистра 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

 

2.3.2. Повишаване информираността за 

рисковете от употребата на наркотични 

вещества и за рисковете от употребата на 

предписани или закупени без рецепта 

лекарствени продукти 

 

Проведени 

превантивни дейности 

Община Алфатар 

МКБППМН 

 

РУ-Силистра 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

 
2.3.3. Предоставяне на информация чрез 

интернет-базирани програми 

Проведени 

превантивни дейности 

Община Алфатар 

МКБППМН 

 

РУ-Силистра 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

 

2.3.4. Разпространение на 

информационни материали за родители и 

младежи с цел повишаване капацитета по 

Проведени 

превантивни дейности 

Община Алфатар 

МКБППМН 

 

РУ-Силистра 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 
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отношение употребата на наркотици 

 

институция  

 

 

2.3.5. Работа с рискови целеви групи, с 

цел предотвратяване и/или намаляване 

употребата на наркотични вещества 

 

Проведени 

превантивни дейности 

Община Алфатар 

МКБППМН 

 

РУ-Силистра 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

 

2.3.6. Разширяване възможностите за 

включване на децата и младежите в 

привлекателни за тях форми за 

прекарване на свободното време 

 

Проведени 

превантивни дейности 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

 

2.3.7. Организиране на обучения на 

младежи по подхода „Връстници 

обучават връстници“, срещи-разговори с 

деца и младежи в училищна и 

извънучилищна среда; форуми и 

дискусионни срещи по проблемите, 

свързани с употребата на наркотични 

вещества и превенция на рисковото 

сексуално поведение 

Проведени 

превантивни дейности 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

РУО,РУ-

Силистра,РЗИ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ 

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

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща  Партнираща 

3.1. Осигуряване на 

условия за заетост на 

безработни родители 

 

3.1.1. Насърчаване на работодателите да 

разкриват работни места и да осигуряват 

заетост на безработни лица – самотни 

родители (осиновители) и/или майки 

(осиновителки) с деца до 5-годишна 

възраст 

Брой лица, включени 

в насърчителната 

мярка 

ДБТ-Дулово Работодатели 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

3.2. Развитие на 

социалните услуги за 

деца и подобряване на 

качеството и 

ефективността им 

3.2.1. Увеличаване броя на социалните 

услуги за деца, предоставяни в 

общността  

Брой услуги  

 

Община Алфатар КЦД 
В рамките на 

бюджета 

Брой лицензирани 

услуги 

 

Брой преместени деца 

 

3.2.2. Подкрепа за формиране на умения 

за самостоятелност, учене и работа и 

подкрепа на личностното развитие 

Деца и младежи, 

настанени в 

институции, 

обхванати в 

интервенции за 

деинституционализац

ия (вкл. деца и 

младежи, настанени в 

резидентни услуги в 

общността) – 600 

Община Алфатар 
КЦД,Учебни 

заведения 

В рамките на 

одобрените 

средства 
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3.2.3. Предоставяне на услугата „приемна 

грижа“ 

 

Общ бр. утвърдени 

приемни семейства  

Общ брой деца, 

настанени в приемни 

семейства 

ДСП 

Община 

Алфатар 

 

По проект 

„Приеми ме 

2015” 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV 

РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

 4.1. Превенция на 

отпадането от училище 

4.1.1. Изпълнение на Механизъм за 

съвместна работа на институциите по 

обхващане и задържане в 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и 

училищна възраст. Мониторинг на 

изпълнението на механизма. 

 

Бр. осъществени 

посещения в домовете 

на децата и проведени 

разговори с 

родителите, в т.ч. с 

участие на служители 

от ДСП  

Брой обхванати деца 

Брой деца, върнати в 

училище 

Доклад относно 

изпълнението на 

Механизма 

Община Алфатар 

РУ-

Силистра,РУО 

ДСП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 

 4.1.2. Преглед на резултатите и 

ефективността на действащите към 

момента проекти за превенция на 

отпадането и задържане на деца в 

училище и продължаване на тези от тях, 

които са се доказали като работещи 

 

Намален брой на 

отпадналите и 

увеличен брой на 

трайно посещаващите 

училище и 

предучилищни групи 

деца и ученици 

Община Алфатар 

РУ-

Силистра,РУО 

ДСП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите 
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4.2. Осигуряване на 

възможности за 

включване на децата в 

неформално образование  

4.2.1. Осигуряване на финансиране и 

продължаване на проектите за 

извънкласни дейности след анализ на 

тяхната целесъобразност и подкрепа за 

включване разнообразни дейности по 

интереси. Развиване и разширяване на 

дейностите и услугите на Центровете за 

подкрепа за личностно развитие и 

насочване на повече деца в тях. 

Разширяване на взаимодействието с НПО 

за включване на повече възможности за 

неформално образование в училищния 

живот. 

Осигурено 

финансиране за 2018 

г. 

 
НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета по 

програми и 

проекти 

Бр. обхванати деца 

 

 

4.2.2. Провеждане на беседи в часа на 

класа по теми, свързани със защита при 

бедствия в съответствие с изискванията 

за обучение по чл. 16, ал. 3 от Закона за 

защита при бедствия 

Брой проведени 

беседи; Брой 

обхванати деца 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

РСПБЗН  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V 

ПРАВОСЪДИЕ, АДАПТИРАНО КЪМ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

5.1. Гарантиране на 

правата на децата, 

участници в съдебни 

производства 

5.3.2. Участие на социалните работници 

в административни производства с 

оглед идентифицирането на 

трудностите и предизвикателствата в 

работата и с оглед изготвяне на 

предложения за промени 

Общ брой участия за 

2018 г. 

 

ДСП  
В рамките на 

бюджета 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІ 

ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

6.1. Превенция на 

насилието над деца 

6.1.1. Провеждане на тематични 

кампании на полицията за ограничаване 

на пътнотранспортния травматизъм с 

деца – „Абитуриенти“  

„Ваканция! Да пазим живота на децата 

на пътя!“ (май – август) и „Децата 

тръгват на училище! Да ги пазим на 

пътя!“ 

Брой обхванати деца РУ Силистра 
МКБППМН, 

училища 

В рамките на 

бюджета 

 

6.1.2. Изнасяне на лекции по 

Националната програма „Работа на 

полицията в училищата“ 

Брой лекции 

Брой деца 
РУ Силистра 

МКБППМН, 

училища 

В рамките на 

бюджета 

 

6.1.3. Периодично проследяване на броя 

на инцидентите, свързани с деца, в т.ч. и 

агресията. 

Изготвяне на анализ с конкретни 

предложения за предприемане на мерки 

за намаляването им. 

Изготвен анализ с 

конкретни 

предложения за 

намаляване на броя 

ДСП 

Комисия за 

детето  

КД 

В рамките на 

бюджета 

6.2. Превенция на 

сексуалната злоупотреба 

с деца 

6.2.1. Създаване на мерки за ефективна 

превенция на ранните бракове и ранните 

раждания при децата 

Работа на терен в населените места с. 

Алеково и с. Бистра и повишаване на 

информираността 

Сигнализиране за случаи на ранно 

съжителство/спиране от училище и 

мултидисциплинарна работа по тях 

Разработване на 

система за специфична 

работа в рисковите 

общности, целяща 

активизиране и 

включване на самите 

общности в работата по 

превенция 

Брой организирани 

кампании за 

повишаване на 

МКБППМН 

Община 

Алфатар 

Училища; ОЗД 

Община 

Алфатар 

ОЗД, РУ – 

Силистра 

Община 

Алфатар, РУ - 

Силистра 

В рамките на 

бюджета 
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информираността 

Брой докладвани 

случаи 

6.3. Превенция на 

случаите на злоупотреба 

и тормоз в училище 

 

6.3.1. Прилагане на Механизъм за 

противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в системата 

на предучилищното и училищното  

образование  

Бр. случаи РУ Силистра 
МКБППМН, 

училища 

 

6.4. Мониторинг на 

взаимодействието между 

отговорните институции 

по работата им с деца, 

жертви на насилие или 

трафик на хора   

6.4.1Мониторинг на изпълнението на 

Координационния механизъм  за 

взаимодействие при работа в случаи на 

деца, жертви или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна 

интервенция 

Анализ и обобщаване 

на данните с цел 

изработването на 

доклад 

ОЗД 

Всички 

заинтересовани 

страни 

В рамките на 

бюджета 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІІ 

НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

7.1. Разпространение на 

добри практики и насоки за 

участие на децата в сферите 

на образованието, 

правосъдието, социалната 

закрила, културния живот и 

спорта 

7.1.1. Участие на членове на Съвета 

на децата в събития в страната и 

чужбина 

Брой проведени 

заседания и 

инициативи 

ОЗД 

 

Община 

Алфатар 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

7.1.2. Насърчаване участието на 

децата и учениците на общинско, 

регионално и национално ниво 

Брой деца, 

кандидатствали за 

членове на Съвета на 

децата  ОЗД 
Община 

Алфатар 

Брой проведени 

инициативи 

 

7.1.3. Насърчаване творческото 

мислене на децата, с цел възрастните 

да чуят тяхното мнение за бързо 

Брой проведени 

заседания 

Брой проведени 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 
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променящия се свят процедури за избор 

Брой проведени 

конкурси 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

7.2. Насърчаване на 

участието на децата в 

доброволчески инициативи  

 

7.2.1. Реализиране на програма 

„Детско полицейско управление“ 

Брой деца; 

Брой детски 

полицейски 

управления на 

територията на 

страната. 

РУ-Силистра 

Община 

Алфатар,учили

ща 

В рамките на 

бюджета 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІІІ 

СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ  

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

8.1. Организиране на 

спортни инициативи с 

превантивни функции 

8.1.2. Реализиране на Програма 

„Развитие на спорта за учащи“ 

Брой спортни 

инициативи 

Брой участващи деца 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар,спорт

ни клубове 

В рамките на 

бюджета 

 

8.1.3. Насърчаване на участието на 

децата и учениците в извънкласни и 

извънучилищни дейности в областта 

на спорта (ученически игри) 

Брой инициативи; 

Брой участващи деца 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

Община 

Алфатар,спорт

ни клубове 

В рамките на 

бюджета 
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ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

 

8.1.4. Изпълнение на Програма 

„Спорт за децата в свободното 

време“ 

бр. деца, включени в 

занимания 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар,спорт

ни клубове 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 8.1.5. Организиране и провеждане на 

общински, областни и републикански  

състезания на младежките 

противопожарни отряди „Млад 

огнеборец“ 

Брой проведени 

състезания; 

Брой обхванати деца 

Учебни и 

детски 

заведения 

РСПБЗН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 8.1.6. Организиране и провеждане на 

общински, областен и национален 

етап на ученическо състезание 

„Защита при бедствия, пожари и 

извънредни ситуации“ 

Брой проведени 

състезания; 

Брой обхванати деца 

Учебни и 

детски 

заведения 

РСПБЗН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

8.2. Предприемане на 

мерки за закрила на 

даровитите деца 

8.2.2. Предоставяне на стипендии и 

еднократно финансово подпомагане 

на деца с изявени дарби от 

общинските и държавни училища, 

включително и спортните училища 

Брой предоставени 

стипендии по 

Програмата;  

Брой  еднократно 

подпомогнати; 

Брой обхванати деца 

от мерките за 

закрила на децата с 

изявени дарби; 

Размер на 

изразходваните 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета 
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средства. 

8.3. Осигуряване на достъп 

на всички деца до културни 

дейности и дейности за 

свободното време, в т.ч. 

наука и техника 

8.3.1. Насърчаване участието на  

децата и учениците в занимания по 

интереси в областта на науките, 

изкуствата, технологиите и спорта 

Брой проведени 

национални прояви 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Читалищата в 

община 

Алфатар 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

Приоритет І: Равeнство на шансовете за развитие на всички деца 

1. Разработени насоки, предназначени за професионалистите, работещи с деца от 

специализираните институции, от социалните услуги, приемните семейства, 

служителите в дирекциите „Социално подпомагане  

2. Разработена концепция за Стратегия за ранно детско развитие 

3. Осъществяване на периодично наблюдение на РПЦ. Изготвяне на изводи и препоръки  за 

подобряване на условията за настаняване и грижи за децата чужденци 

4. Осигуряване на закрила на непридружените деца-бежанци и гарантиране на правата им 

5. Ранно идентифициране и подпомагане на деца с риск от обучителни трудности 

6. Актуализиране на информационните карти, с оглед събиране и обработване на данни за 

децата 

Приоритет ІІ: Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни 

грижи и здравословен начин на живот 

1. Повишена информираност на децата за рисковете от развиване на хранителни 

разстройства и за здравословни проблеми при консумиране на нездравословна храна 

2. Актуализиране на нормативна уредба за здравословно хранене на деца 

3. Повишаване на познанията на децата за здравословните храни и използването им 

4. Разработване на обучителни програми за повишаване квалификацията на здравните и 

други специалисти, работещи в услугите за по-пълно осигуряване правото на детето на 

достъп до здравеопазване и здравни грижи 

5. Предотвратяване и/или отлагане на първа употреба на наркотично вещество 

6. Повишаване информираността за рисковете от употребата на наркотични вещества 

7. Предоставена информация чрез интернет-базирани програми 

8. Разпространени материали 

9. Намалена употреба на наркотични вещества 

10. Разширени възможности за включване на децата и младежите в привлекателни за тях 

форми за прекарване на свободното време 

11. Повишена информираност 

12.  
Приоритет ІІІ: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално 

включване на децата. 
1. Подкрепа за постигане на по-добър баланс между професионалния, семейния и личния 

живот  

2. Разширяване на възможностите за подкрепа и социално включване на деца и семейства 

от уязвими групи  

3. Насърчаване на социалното включване на деца и младежи в неравностойно положение, 

включително такива с увреждания и в риск, настанени в резидентни услуги 

4. Осигуряване на качествена приемна грижа  

Приоритет ІV: Развитие на качествено образование за всички деца 
1. Обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст  

2. Трайно намаляване на процентите отпаднали и/или непосещаващи училище ученици във 

всички възрастови групи и увеличаване на обхвата на ученици, записани за първи път в 

системата на средното образование  

3. Увеличени възможности за включване на ученици в различни форми на неформално 

образование  

4. Подготовка на децата и учениците за защита при бедствия. 

Приоритет V: Правосъдие, адаптирано към нуждите на всички деца. 
1. Обучени професионалисти за  провеждане на изслушвания на деца 

Приоритет VІ: Живот без насилие за всички деца  

mailto:obshtina_alfatar@abv.bg
http://www.alfatar.egov.bg/


e-mail:  obshtina_alfatar@abv.bg;     www.alfatar.egov.bg 

18 

 

1. Повишаване сигурността на децата по време на празници, ваканционни дни и в началото 

на учебната година  

2. Превенция по отношение на децата в училищна възраст, изграждане на модели за 

безопасно поведение, запознаване на учениците с първоначални правни понятия  

3. Повишаване на чувствителността на системата към различните форми на насилие и 

планиране на адекватни мерки 

4. Идентифициране на случаи на насилие в уязвими общности и насочване към социални 

услуги. Промяна на нагласи в общностите по отношение на вредни практики за 

отглеждане на деца 

5. Изграждане на единна система за противодействие на тормоза и насилието в детските 

градини и училищата 

Приоритет VІІ: Насърчаване на участието на децата. 
1. Участие на членове на ученически, общински, областни съвети и Съвета на децата в 

съвети, работни групи, конференции и др. по въпроси, касае-щи децата 

2. Организирани и проведени конкурси от Съвета на децата  

3. Превенция в ранна училищна възраст  

Приоритет VІІІ: Спорт, култура и дейности за свободното време. 
1. Подобряване на физическата и психическа дееспособност на децата  

2. Повишаване броя на обхванатите в извънкласни и извън училищни дейности 

3. Осигурени възможности за деца за безплатно включване в спортни  занимания. 

Популяризиране ползата за децата от спорта и физическата активност. 

4. Повишаване подготовката на подрастващите за защита при бедствия и аварии 

5. Повишаване на броя на децата, обхванати по Програмата;Реализиране на децата с 

изявени дарби. 

6. Повишаване броя на обхванатите деца и ученици в занимания по интереси и изяви в 

областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта. 

 

Общинската програма за закрила на детето е изготвена от комисията по чл.20а от 

Закона за Закрила на детето. 

По своята същност Общинската програма за закрила на детето е отворен документ и 

може да се актуализира през годината.  

 

Общинската програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2018г. е приета от 

ОбС –Алфатар с Решение №333, Протокол №036/27.04.2018г. 

 

 

 

Елис Талят: 

Председател на  ОбС гр.Алфатар 
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