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Настоящата Програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2015 

год. е приета на основание чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за 

закрила на детето, с Решение № 479 от 30.04.2015 г., Протокол № 57 от 

30.04.2015 г. на ОбС Алфатар.  

При изпълнение на Програмата и за постигане на добри резултати отговорните 

институции се ръководиха и спазваха принципите, заложени 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. 

 

В резултат на изпълнение на заложените цели в Програмата за закрила на 

детето в Община Алфатар за 2015 година са извършени дейности, с които са 

постигнати следните резултати: 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І 

СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 

Политика, насочена за подкрепа на детето и семейството с цел предотвратяване на риск от детска бедност, която е пряко следствие от 

бедността на възрастните. Последица от бедността е нарушаване на правата на децата и лишаването им от равни възможности за бъдещо развитие. 

Бедността влияе особено силно върху процеса на социализация на децата. Рискът от бедност е най голям в семействата с един родител, 

многодетните семейства и децата от уязвимите малцинствени етнически групи. Необходимо е да се насочат повече усилия за създаването на трайна  

заетост за родителите. 

 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни 

институции 

Постигнати 

резултати 

1.Гарантиране правото на 

детето да живее в сигурна 

семейна среда. 

 

1.1. Финансово подпомагане на родители/ 

осиновители, които отглеждат деца до 20 г. 

възраст, и деца с трайни увреждания, като е 

обвързана с редовно посещение на училище и 

предучилищна подготовка 

Брой подкрепени 

родители 
ДСП 12 

1.2.Подкрепа доходите на родителите в 

изпълнение на основната цел от закона за закрила 

на детето: 

- отглеждане на детето в семейна среда, чрез 

предоставяне на услуги по превенция, 

финансиране на помощи в пари или в натура 

Брой 

предоставени 

услуги 

ДСП 

1 услуга „Личен 

асистент” – 5 

семейства 

Осигурени 

средства в лева 

20 160 лв. за деца с 

увреждания 

5 400 лв. за деца на 

непълнолетни майки 

1.3.Провеждане на перманентни обучения на 

екипа, работещ в социалните услуги за деца. 

Брой проведени 

обучения 

ДСП, Община, 

КЦД 

Проект „Резилианс” 

КЦД – 4 

ДСП - 2 

1.4. Организиране и провеждане на тематични 

беседи за опасностите, които крие ранната 

бременност за майката и бебето сред 

подрастващите и техните родители. 

Брой проведени 

беседи 

Община, ДСП, 

Общински съвет 

на БЧК, ОПЛ 

1 - ОПЛ 

1.5.Разширяване дейността на МКБППМН за 

работа с родители. 
Брой дейности 

Община, 

МКБППМН 
1 
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1.6.Информиране за форми и начини за семейно 

планиране, с цел предотвратяване на ранна 

бременност и раждане. 

Брой 

информационни 

кампании 

Лични лекари, 

ОЗД 
1 - ОПЛ 

1.7. Насочване към програми за заетост и 

финансирана подкрепа на семействата, 

отговарящи на условията за месечно подпомагане 

за децата, които отглеждат 

Брой насочени 

лица и семейства 

 

ДСП; ДБТ, 

Община 

 

5 семейства 

1.8 Предоставяне на социални услуги за подкрепа 

на деца и семейства, както и на такива със статут 

на бежанци. 

Брой 

предоставени 

социални услуги 

ДСП, Община, 

ОД на МВР – 

служба 

„Миграция” 

0 

1.9 Еднократна финансова подкрепа на деца и 

техните семейства в неравностойно положение. 

Брой подкрепени 

деца и техните 

семейства 

ДСП, Община 
5 деца с финансова 

месечна подкрепа 

2. Провеждане на процеса на 

реформа в грижата и 

спазването на правата на 

децата, отглеждани в 

специализирани институции - 

социални услуги за деца 

2.1. Провеждане на кампании за повишаване на 

информираността на широката общественост и 

отделни групи от населението относно услугата 

приемна грижа. 

Брой 

информационни 

кампании 

ДСП, Община 

 
1 - ДСП 

2.2. Развитие на услугата „Приемна грижа”, 

насочена към деца, които временно или 

продължително не могат  да бъдат отглеждани в 

своите семейства. 

Брой приемни 

родители 

ДСП 

 
0 

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. 

Брой проведени 

обучения 

ДСП, училища, 

ЦДГ, община, 

КЦД 

0 

3.2.Осигуряване на мерки, за предотвратяване на 

изоставянето на деца, чрез психологическа, 

педагогическа и правна помощ на родителите. 

Брой 

подпомогнати 

родители 

ДСП, Община, 

учебни и детски 

заведения, КЦД 

 

36 
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3.3. Взаимодействие и сътрудничество на 

органите за закрила на детето на местно ниво, 

съгласно компетентностите им при прилагането 

на Координационния механизъм за работа с деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и /или 

кризисна интервенция.  

Брой срещи 

Всички 

институции по 

Координационния 

механизъм 

2 екипни срещи 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 

През последните години статистическите данни отчитат тревожни тенденции по отношение здравето на децата и младите хора, както и широко 

разпространение и злоупотреба с цигари, алкохол, наркотици, разпространение на агресивността и насилието, рисково сексуално поведение, 

нарастване на броя на сърдечносъдовите заболявания и смъртността сред децата и младежите. 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни 

институции 

Постигнати 

резултати 

1. Разширяване на 

профилактичните мерки за 

опазване здравето на децата и 

детското здраве 

1.1. Провеждане на информационни кампании за 

здравословно хранене, начин на живот и 

наднормено тегло. 

Брой 

информационни 

кампании 

ЦДГ, училища, 

здравни 

работници, БЧК, 

ОПЛ 

10 

1.2. Пълно обхващане на децата в профилактични 

прегледи и имунизации, включително при децата 

от етническите малцинства. 

Брой обхванати 

деца и извършени 

профилактични 

прегледи 

ОПЛ 

Д-р Куртев 

230 деца 

300 прегледа 

Д-р Терезенова 

130 деца 

170 прегледа 

2. Превенция на рисковото 

поведение и промотиране на 

здравето сред децата. 

2.1. Провеждане на кампании за повишаване на 

информираността на децата за разпространяване 

на ХИВ/ СПИН и употребата на психоактивни 

вещества и алкохол. 

Брой проведени 

кампании 

МКБППМН, 

Община, ДСП, 

училища, здравни 

работници, БЧК, 

ОПЛ 

2 

2.2. Провеждане на конкурс за писане на есе или 

рисунка „Не на дрогата, алкохола и 

тютюнопушенето” 

Проведен конкурс 

МКБППМН, БЧК 

1 

Брой участници 47 
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2.2. Разпространение на здравно образователни 

материали по превенция на употребата на 

психоактивни вещества. 

Брой 

разпространени 

материали 
 

120 бр. флаери 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ 

ОБРАЗОВАНИЕ 

Дейностите, предвидени в този приоритет имат за цел подобряване на политиките и подходите в образователната среда за постигане на физическо и 

психическо здраве на децата в детските градини и училищата, както и развитие на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно 

обхващане на децата в образователната система. 

Равният достъп до образование означава осигуряване на достъп на всички деца до съизмеримо по качество образование, осигуряване на възможност 

децата да посещават училища със съвременна материално-техническа база и с квалифицирани учители, където те да получават образование, 

съответстващо на потребностите на съвременния живот. За онези деца, които нямат равен старт (деца, недостатъчно добре владеещи български език, 

деца със специални образователни потребности, деца от социално слаби семейства и др.) е необходимо да се полагат специални грижи с оглед 

тяхното пълноценно участие в образователния процес. Равният достъп до образование не означава еднаква грижа спрямо всички деца, а 

диференциране на грижата спрямо техните различни потребности. 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни 

институции 

Постигнати 

резултати 

1. Развиване на различни 

видове и форми на услуги, 

насочени към по-пълно 

обхващане на децата в 

образователната система. 

1.1.Разработване на проекти за организиране на 

форми за привличане и адаптиране към учебния 

процес на необхванатите от училище ученици. 

Брой разработени 

проекти 

Община, училища 

 

Няма необхванати, 

подлежащи на 

задължително 

обучение деца 

1.2.Съдействие на образователните институции за 

обхващане в училище на подлежащите на 

задължително образование деца и ограничаване 

на отпадането им от училище. 

Брой обхванати 

деца и ученици 

Община, ДСП, 

училище 

ОУ „Христо Ботев”- 

116 

НУ „Отец Паисий” – 

22 

ЦДГ „Щастливо 

детство” - 89 

1.3.Осигуряване на ресурсни учители, логопеди и 

специалисти за подпомагане на включващото 

обучение. 

Брой осигурени 

специалисти 

Учебни и детски 

заведения 

5 

ОУ „Христо Ботев”- 

4 

НУ „Отец Паисий” – 

1 
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1.4. Провеждане на обучения на педагогически и 

управленски кадри за работа с деца със СОП. 

Брой проведени 

обучения 

Учебни и детски 

заведения 

2 

РЦ Силистра 

Брой обучени 

кадри 

Учебни и детски 

заведения 
3 

1.5. Осигуряване на подкрепяща среда в детски 

градини и училища за включване на деца със 

СОП в общообразователния процес. 

Подобрена среда 
Учебни и детски 

заведения 

3 

ОУ „Христо Ботев”  

НУ „Отец Паисий” 

ЦДГ „Щастливо 

детство”  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV 

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА 

Насилието върху деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическо и психическо насилие над детето в семейна среда. Актовете на 

насилие от семейството се пренасят като модел в училище. В голямата си част при тези случаи детето не получава разбиране и подкрепа, което води 

до нарастване на проявите на насилие и агресия. Преобладаващите случаи на психическо и физическо насилие в образователните институции, 

определят необходимостта от развиване на дейности, насочени към повишаване компетентността и на учителите, и на децата за справяне с 

агресивното поведение и конфликтите. 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни 

институции 

Постигнати 

резултати 

1. По-добро гарантиране 

правата на децата, 

пострадали от престъпления 

и/или свидетели в 

наказателния процес и на 

деца правонарушители. 

1.1.Периодично провеждане на акции и проверки, 

касаещи измененията в ЗЗД, с цел превенция 

продажбата на алкохол и/или тютюневи изделия, 

както и посещението на деца в търговски обекти 

от 22:00ч. до 06:00ч.  

Брой акции и 

проверки 

РУ на МВР 

Силистра, 

Община, 

МКБППМН, 

ДСП, училища 

2 

1.2. Осъществяване на месечни дейности от 

Плана за работа с деца на улицата. 
Брой дейности ОЗД 24 бр. проверки 

1.3. Създаване на училищни политики за 

превенция на насилието между децата.  

Брой създадени 

политики 

Детски и учебни 

заведения 

2 

ОУ „Христо Ботев” 

2. Повишаване 

осведомеността на 

2.1. Провеждане на обучения на специалистите от 

КЦД и О”ЗД”, за работа с деца, жертви на трафик 

Брой проведени 

обучения 

Община, КЦД, 

ДСП 
2 
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обществото, децата и на 

техните семейства относно 

правата на детето, насилието 

над деца и стимулиране на 

активното им участие в 

противодействие на 

насилието 

или насилие. Брой обучени 

специалисти 

Община, КЦД, 

ДСП 
6 

2.2. Идентифициране на деца, жертви на насилие 

и насочването им към подходящи социални 

услуги и включване в консултативна програма. 

Брой насочени 

деца 
ДСП 2 

2.3. Изпълнение на Националната стратегия за 

борба с наркотиците и мероприятия във връзка 

със Световния ден за борба с наркотиците. 

Брой мероприятия 

Училищни 

ръководства, 

МКБППМН, РУ 

на МВР Силистра 

1 

2.4. Участие на децата и учениците в местни и 

национални кампании по превенция на 

противообществените прояви, безопасност на 

движението, трафик на хора и др. 

Брой деца 

МКБППМН, 

Училищни 

ръководства, РУ 

на МВР Силистра 

 

227 деца в Трета 

глобална седмица за 

пътна безопасност на 

ООН в Република 

България  

на тема „Децата и 

безопасността на 

движението по 

пътищата”, с 

официално лого 

„Спаси живота на 

децата”, 4-10 май 

2015 г.  

2.5.Разпространение и популяризиране на 

различни информационни материали в училищата 

за превенция на насилието между и върху деца. 

Брой 

информационни 

материали 

Училищни 

ръководства, 

МКБППМН, 

ДСП, РУ на МВР 

Силистра 

ОУ Христо Ботев” 2 

тренинга V-VІ 

класове 

2 срещи-разговор с 

психотерапевт VІІ-

VІІІ класове 

Брой 

информирани 

деца и ученици 

Училищни 

ръководства, 

МКБППМН, 

ДСП, РУП 

64 ученици 
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3. Осигуряване правото на 

децата правонарушители на 

справедливо и 

законосъобразно отношение 

при зачитане на тяхното 

достойнство 

3.1. Разглеждане възпитателни дела на 

подрастващи, извършили противообществени 

прояви, от МКБППМН, като се спазват 

изискванията на Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и Закона за закрила на детето. 

Брой образувани 

и разгледани 

възпитателни дела 

МКБППМН 7 

3.2. 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”; 

 Провеждане на кръгла маса по проблемите 

на безопасността на децата в Интернет- 

пространството с участието на учители по 

информатика, ученици и представители на 

институции 

Брой проведени 

мероприятия 

ДСП, 

МКБППМН 

Училищни 

ръководства, РУ 

на МВР Силистра 

 

0 

3.2. Провеждане на информационна кампания и 

мероприятия за превенция на насилието 

Брой 

информационни 

кампании 

МКБППМН, РУ 

на МВР Силистра 

 

2 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V 

СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни 

институции 

Постигнати 

резултати  

1. Гарантиране на безплатен 

достъп на децата до спортни 

услуги и занимания 

1.1. Подобряване на условията за спорт на децата 

в образователните институции, детски градини и 

социални услуги. 

Брой изградени 

спортни 

съоръжения 

ЦДГ, Училища, 

Община 
0 

1.2.Организиране на съвместни спортни 

състезания на децата, ползващи СУ от Резидентен 

тип и останалите деца. 

Проведени 

състезания 

Училища, КЦД, 

МКБППМН 

Настанените в КЦД 

деца участват в 

организираните от 

ОУ „Христо Ботев” 

гр. Алфатар 
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състезания  

1.2.Организиране на клубове по спорт в 

училищата, за оптимизиране на свободното време 

на учениците, както и организирането на спортни 

състезания. 

Брой спортни 

клубове 

Училища, НПО, 

УН, Община 

1 - ФК 

„Добруджанец”  

2 клуба по туризъм – 

V-VІІІ клас в 

ОУ „Христо Ботев” 

2. Достъп на всички деца до 

културни дейности и 

дейности за свободното време. 

2.1.Насърчаване на всички деца за участие в 

културни дейности и дейности за осмисляне на 

свободното време. 

Брой деца 
Училища, 

община,Читалища 
227 

2. 2.Насърчаване на всички деца за участие в 

извънкласна дейност, школи, състави, клубове, 

кръжоци и др. 

Брой извънкласни 

дейности 

Училища, 

Читалища 

17 

3 - НЧ „Йордан 

Йовков – 1894 г.” г. 

Алфатар 

8 – НЧ „Пробуда – 

1910 г.” с. Алеково 

4 – НЧ „Светлина – 

2005 г. с. Бистра 

2 – ОУ „Христо 

Ботев” гр. Алфатар 

Брой деца 
Училища, 

Читалища 
88 

3. Насърчаване на изявите на 

даровити деца и на 

доброволческата дейност 
3.1. Еднократно финансово подпомагане на деца с 

изявени дарби по Програмата на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби за 2015 г. 

Брой 

подпомогнати 

деца 

Училища, ДСП, 

Община 
1 

Предоставени 

финансови 

средства в лева 

Училища, ДСП, 

Община 

150 лв. - ОУ „Христо 

Ботев”  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІ 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦА 

Право на всяко дете е да изразява своето мнение свободно по всички въпроси, които го засягат. Разширяване на възможностите за изразяване е израз 

на уважение към него и предоставена възможност да развива капацитета си. 

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


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

11 

 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни 

институции 

Постигнати 

резултати 

1. Гарантиране правото на 

децата на изразяване на 

мнение в процесите на 

вземане на решения 

1.1. Насърчаване за изразяване мнението и 

участие на техни представители при обсъждане и 

вземане на решения в областта на образованието 

и на здравеопазването. 

Брой участия  
Училища, ДСП, 

Комисия за детето 

Участие на 4 деца в 

1 съвет в ОУ 

„Христо Ботев” гр. 

Алфатар 

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. 

Брой кампании и 

дейности 

НПО, Училища, 

Об.О на БЧК, 

община, ДСП 

2 

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

чувство за солидарност към връстниците им в 

неравностойно положение. 

Брой 

подпомогнати 

деца 

НПО, Училища, 

ОбС на БЧК, 

община, ДСП 

2 деца от ОУ 

„Христо Ботев” гр. 

Алфатар 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІІ 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни 

институции 

Постигнати 

резултати 

1. Гарантиране правото на 

децата за защита на 

личността, достойнството и 

безопасността от българските 

медии. 

1.1. 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. 

Брой кампании и 

срещи 

ДСП, училища, 

община и РУ на 

МВР Силистра 

1 кампания, 4 срещи 

с родители на 

ученици от V-VІІІ 

класове от ОУ 

„Христо Ботев” гр. 

Алфатар 

1.2. Поставяне на кутия за сигнали, касаещи деца 

в риск. 

Брой поставени 

кутии 

ДСП, община, 

училища 
1 

1.3. Актуализиране и популяризиране на интернет 

страницата www.stopech.sacp.government.bg 
 ДСП  

 

Освен заложените цели и дейности по Програмата можем да отчетем и следните резултати: 
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1. Дейността на „Детска полицейска академия” оказва съществено влияние върху развитието на децата. През 2015 г. в Академията участваха 

15 ученици от VІ клас при ОУ „Христо Ботев” гр. Алфатар. Същите се включиха в Трета глобална седмица за пътна безопасност на ООН в 

Република България на тема „Децата и безопасността на движението по пътищата”, с официално лого „Спаси живота на децата”, 4-10 май 

2015 г., като раздаваха листовки с логото на кампанията на водачите и пътниците на МПС. Активно участие в охраната на общински и 

спортни мероприятия като стюарди, отговарящи за спазване на обществения ред при тяхното провеждане, както и в кампания за 

превантивна дейност срещу телефонни измами, като за целта разпространиха сред самотно живеещите възрастни хора изготвени от ОД на 

МВР Силистра брошури.  

Високият професионализъм на полицейските служители, системната работа и интересното представяне на темите успяха да възпитат у 

членовете на Академията отговорност, дисциплинираност, уважение към закона, институциите и обществото. 

2. За втора поредна година в дух на толерантност между децата от всички етноси се проведоха „Дни на православието” в гр. Алфатар по 

повод Великденските празници. С тематични изложби на открито, с боядисване на яйца в храм Света Троица” гр. Алфатар и празничен 

концерт протекоха тези дни. В мероприятията взеха участие всички деца от ЦДГ „Щастливо детство” гр. Алфатар, ОУ „Христо Ботев” гр. 

Алфатар и настанените в КЦД – гр. Алфатар. 

 

Изводи: 

1. Създадени са условия от всички заинтересовани страни всяко дете да расте в сигурна семейна среда, която да е в състояние 

да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 

2. Заложените в Общинската програма за закрила на детето в община Алфатар за 2015 година цели и дейности в по-голям 

процент са изпълнени; 

3. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са достъпни за всички деца и семейства в община Алфатар. 

 

 

Настоящият Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2015 г. е приет с Решение № …, 

Протокол № 01/22.03.2016 г. на редовно заседание на Комисията за детето. 

 

 

 

 

Вносител: 

 

ЯНКА ГОСПОДИНОВА 

КМЕТ НА ОБЩИНА АЛФАТАР 

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО 
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