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І. ВЪВЕДЕНИЕ 

  

Общинската програма за закрила на детето в Община Алфатар за 2019 година (Програмата) 

е разработена на база Националната програма за закрила на детето за 2019.  

Проектът на НПЗД за 2019 г. обединява ангажиментите на всички държавни институции, 

международни и неправителствени организации, ангажирани в изпълнението на дейностите за 

осигуряване и спазване на правата на децата в Република България в съответствие с техния най-

добър интерес.. 

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 2019 година, 

Програмата структурира дейностите и мерките за изпълнение на хоризонталните политики за 

детето в следните стратегически цели: 

Стратегическа цел 1: Гарантиране на майчиното и детско здраве и насърчаване на здравословния 

начин на живот и здравната култура. 

Стратегическа цел 2: Гарантиране на достъпа на всяко дете до качествено образование и грижи 

на всеки етап от жизнения цикъл и придобиването на умения и компетентности за пълноценно 

включване в обществото. 

Стратегическа цел 3: Подобряване на стандарта на живот на всяко дете и гарантиране на правото 

му да живее в подкрепяща развитието му семейна или близка до семейната среда. 

Стратегическа цел 4: Гарантиране на правото на всяко дете до сигурна среда, превенция и 

защита от насилие и от други вредни действия и ефективен достъп до правосъдие. 

Стратегическа цел 5: Осигуряване на възможности за участие на детето във вземане на решения 

по въпроси, които го касаят, както и достъп до игра, спорт, културни и други дейности, които 

подкрепят развитието му и формират граждански компетентности. 

Към петте стратегически цели са посочени и тематични области на въздействие:  

1.Здраве и здравословен начин на живот; 

Обхват: майчино и детско здраве; здравословно хранене; здравословен начин на живот; 

превенция на ранна бременност и раждания под 18 г.; достъп до здравни услуги; 

емоционално благополучие, сексуално и репродуктивно здраве; хранене и превенция на 

рисковите поведения (злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, тютюнопушене); спорт 

и физическа култура; детска смъртност; демографска политика; детско участие. 

2. Качествено образование за всички деца;  

Обхват: достъп до образование и качествени образователни дейности за всички деца; 

гражданско образование за правата на детето; здравно, екологично и интер-културно 

образование; създаване на условия за развитие на способностите на детето; развитие на 

жизненоважни умения и компетентности; приобщаващо образование, функционална и 

дигитално-медийна грамотност; обхващане в училище и превенция на отпадането от 

училище; професионално обучение на подрастващи от уязвими групи (малцинствени групи, 

деца със специални потребности, деца с увреждания); преход от образование към обучение 

и/или достоен труд, млади хора, които не учат не работят и не се обучават.   

3.Семейна среда, алтернативна грижа и стандарт на живот;  

Обхват: осигуряване на правото на децата да живеят в семейна среда; подкрепа за 

отговорно родителство; подкрепа на родителите през целия жизнен цикъл на детето с 

особен фокус върху ранно детство и периода на юношеството; гарантиране и зачитане 

мнението на децата; развитие на алтернативни грижи, деинституционализация; осигуряване 

на социални услуги; подкрепа деца с увреждания; превенция на родителските конфликти; 

повишаване на компетентностите на работещите в системата за закрила на детето; закрила 

и интеграция на непридружени деца; преодоляване на детската бедност и риска от бедност 

и др. 

4.Сигурна среда и достъп до правосъдие; 

Обхват: превенция на насилието; разпознаване, сигнализиране и реакция на насилието 

срещу деца (политики, програми и услуги за превенция на всякакви форми на насилие, 
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както и места, където то се случва – насилие в дома, в училище, он-лайн, обществени 

институции, места за спорт и др.); детски труд и закрила от експлоатация, трафик и др. 

вредни действия; достъп до правосъдие на децата; безопасна среда и инфраструктура, 

осигуряване на сигурна среда за децата на и във всички обществени места и безопасност на 

пътя; информационна свързаност на системите. 

5. Отдих и свободно време/детско всекидневие. 

Обхват: създаване и развитие на детски и младежки общности и включването им към 

местните структури за развитие на двигателни активности и спортна инфраструктура в 

общината/региона; създаване на условия за развитие на способностите на детето; 

стимулиране на детски и младежки общности за култура, отдих и свободно време; 

включване на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, с цел насърчаване на 

иновации, социално предприемачество, младежки дейности и услуги и включване в 

програми за обучение, извършвано от връстници, детско участие, доброволчество и 

предприемачески инициативи. 

  

  

 

Отговорност по изпълнение на програмата имат следните институции:  

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

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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I. Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ  

НАЧИН НА ЖИВОТ И ЗДРАВНАТА КУЛТУРА 

 

Тематична област: ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

 

Обхват: майчино и детско здраве; здравословно хранене; здравословен начин на живот; превенция на ранна бременност и раждания под 18 г.; 

достъп до здравни услуги; емоционално благополучие, сексуално и репродуктивно здраве; хранене и превенция на рисковите поведения (злоупотреба с 

алкохол, наркотични вещества, тютюнопушене); спорт и физическа култура; детска смъртност; демографска политика; детско участие. 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

1.1.Осигуряване на 

универсални здравни грижи 

за всички бременни жени и 

деца, които предоставят 

високо качество на 

профилактика, ранна 

диагностика и лечение, 

продължително лечение и 

рехабилитация  и които 

отчитат специфичните им 

нужди 

1.1.1. Въвеждане на патронажна грижа 

под формата на редовни домашни 

посещения от медицинско лице за всички 

деца на възраст 0-3 год. 

 

Подобрен достъп до 

услуги за майчино и 

детско здраве 

РЗИ 

Община 

Алфатар 

 

ОПРЧР 

1.2. Подобряване на 

храненето на децата в 

семейната среда, 

насърчаване на 

здравословно хранене и 

физическата активност в 

семейството, училището, 

детските заведения и 

услуги 

1.2.1.Въвеждане на здравно-

образователни програми в училище и 

насърчаване на училищни здравни 

политики, подкрепящи изграждане на 

знания, умения и навици за здравословно 

поведение и начин на живот 

Повишена ин-

формираност по темите 

здравос-ловно хранене, 

здравословен начин на 

живот и насърчаване на 

включването на децата 

в спортни дей-ности, 

вредите от 

злоупотреба-та с 

алкохол и 

тютюнопуше-нето  

РЗИ 

 

ДГ „Щастливо 

детство”гр.Алфа

тар 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  
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1.2.2. Повишаване на нивото на 

информираност на населението и 

здравното обучение и възпитание на 

децата и техните родители по различните 

аспекти на профилактиката на оралните 

заболявания 

Повишена 

информираност на 

населението и 

здравното обучение и 

възпитание на децата и 

техните родители по 

различните аспекти на 

профилактиката на 

оралните заболявания 

РЗИ 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар, 

МКБППМН 

 

1.3.Намаляване на 

здравните и социални 

последици,  свързани с 

употребата на наркотични и 

други психоактивни 

вещества 

 

1.3.1. Осигуряване на програми и услуги 

за ограничаване на рисковото поведение 

сред подрастващите: употреба на 

тютюневи изделия, алкохол, 

психоактивни вещества и осигуряване на 

достъпни услуги за превенция, 

намаляване на вредите и лечение на 

зависимостите 

Отлагане или 

предотвратяване на 

първата употреба; 

Утвърждаване на 

здравословен начин на 

живот;                     

Подкрепа на 

личностното развитие; 

Създаване на умения за 

живот. 

РУО-

Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

1.4.Осигуряването на 

цялостна грижа за 

сексуалното и 

репродуктивно здраве и 

превенцията на ХИВ сред 

младите хора 

 

1.4.1. Обучение на учители за водене на 

здравно-образователни сесии с фокус 

върху сексуалното репродуктивно здраве 

(СРЗ) и превенция ХИВ и СПИ 

Повишаване на 

квалификацията на 

учители за работа със 

здравно -образователни 

програми със 

специфичен фокус 

върху СРЗ и превенция 

на ХИВ и СПИ 

РЗИ, РУО-

Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Дейността ще 

се осъществи 

при наличност 

на 

финансиране 

 

1.4.2. Осигуряване на данни за 

употребата на цигари, алкохол и 

психоактивни вещества 

Провеждане на 

национално 

представително 

изследване за 

употребата на алкохол, 

цигари и наркотици 

РУО-

Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 
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сред 16-годишните 

ученици в рамките на 

Европейския училищен 

изследователски проект 

за алкохол и други 

наркотици ESPAD2019 

1.5 Повишаване на 

информираността на децата 

и техните родители за 

влиянието на основните 

рискови фактори върху 

здравето включително 

оралното здраве – хранене, 

физическата активност, 

тютюнопушене, алкохол и 

др. 

1.5.1.Провеждане на информационни 

семинари, кръгли маси и форуми за 

оралното здраве на децата 

Повишена 

информираност, 

подобрено орално 

здраве на децата – 

намален интензитет на 

зъбен кариес 

РЗИ 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар, 

МКБППМН 

 

1.5.2.Тематични обучения на 

специалистите работещи с деца по 

рисковите за здравето фактори 

Повишена 

информираност за 

поведенческите 

рискови за здравето 

фактори, свързани с 

нeздравословното 

хранене, ниската 

физическа активност, 

злоупотребата с 

алкохол и 

тютюнопушенето 

РУО-

Силистра 

Община 

Алфатар, ОУ 

„Христо Ботев” 

гр. Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

1.6 Утвърждаване на 

здравословен начин на 

живот и превенция на 

рисково поведение при 

децата и подрастващите в 

училище 

 

1.6.1.Проучване на потребностите и 

повишаване квалификацията на 

медицинските специалисти от училищата 

в работата им за утвърждаване на 

здравословен начин на живот  и 

превенция на рисково поведение 

(злоупотреба с алкохол, тютюнопушене, 

ниска двигателна активност) при децата и 

подрастващите 

Повишаване 

капацитета на 

медицинските 

специалисти от 

училищата за 

провеждане на здравно-

промотивни дейности;  

Повишаване на 

познанията на 

подрастващите за 

РЗИ, РУО-

Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  
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здравословен начин на 

живот, ограничаване 

влиянието на рисковите 

за здравето фактори и 

превенция на рисково 

поведение. 

II.Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА НА ВСЯКО ДЕТЕ ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ НА  

ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИЗНЕНИЯ ЦИКЪЛ И ПРИДОБИВАНЕТО НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА ПЪЛНОЦЕННО 

ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВОТО 

 

Тематична област: КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

Обхват: достъп до образование и качествени образователни дейности за всички деца; гражданско образование за правата на детето; здравно, 

екологично и интер-културно образование; създаване на условия за развитие на способностите на детето; развитие на жизненоважни умения 

и компетентности; приобщаващо образование, функционална и дигитално-медийна грамотност; обхващане в училище и превенция на 

отпадането от училище; професионално обучение на подрастващи от уязвими групи (малцинствени групи, деца със специални потребности, 

деца с увреждания); преход от образование към обучение и/или достоен труд, млади хора, които не учат не работят и не се обучават.   

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

2.1. Изграждане на 

позитивна среда в 

образователните 

институции  2.1.1 Повишаване на капацитета на 

професионалистите (учители, директори, 

психолози, социални работници, 

педагогически специалисти) 

Превенция на 

насилието; 

РУО-Силистра 

ДАЗД 

Община 

Алфатар, 

МКБППМН, 

ДГ и училища 

Програма ОУК 
Превенция на 

насилието онлайн; 

Разпознаване на 

симптоми на насилие. 

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


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

8 

 

2.2  Повишаване на 

ролята на 

общообразователните 

училища за изграждане 

на подходяща 

образователна среда за 

осъществяване на 

приобщаващо 

образование  

2.2.1. Осигуряване на ресурсно 

подпомагане и подкрепа на децата и 

учениците със специални образователни 

потребности в обща образователна среда 

Изградена 

приобщаваща среда, 

която е съобразена с 

индивидуалните 

потребности на 

детето/ученика и 

осигурена подкрепа за 

личностно развитие 

РУО-Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

2.2.2.Осигуряване за безвъзмездно 

ползване по един учебник или учебен 

комплект по всеки 

общообразователен учебен предмет, 

отпечатани на брайлов шрифт - 

за всеки ученик с нарушено зрение от I 

до VII клас в държавните, общинските и 

частните училища 

Брой ученици с 

осигурени учебници и 

учебни комплекти 
РУО-Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета 

2.2.3.Осигуряване за безвъзмездно 

ползване по един учебник или учебен 

комплект по всеки специален учебен 

предмет –  за всеки ученик със сензорни 

увреждания от I до VII клас в 

държавните, общинските и частните 

училища 

Осигурени ученици с 

учебници и учебни 

комплекти 
РУО-Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета 

2.3. Осигуряване на 

достъп на всички деца и 

ученици до дейности за 

занимания по интереси в 

областта на науката, 

изкуствата, технологиите 

и спорта 

2.3.1. Насърчаване участието на децата и 

учениците в занимания по интереси в 

областта на науката, изкуствата, 

технологиите и спорта 

 

Повишаване броя на 

обхванатите деца и 

ученици в занимания 

по интереси и изяви в 

областта на науките, 

изкуствата, 

технологиите и спорта 

РУО-Силистра  

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  
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2.4.Осигуряване на 

достъп на всички 

ученици до дейности за 

занимания по интереси в 

областта на науката, 

изкуствата, технологиите 

и спорта 

2.4.1. Насърчаване участието на 

учениците в занимания по интереси в 

областта на науката, изкуствата, 

технологиите и спорта 

 

Повишаване броя на 

обхванатите ученици 

в занимания по 

интереси и изяви в 

областта на науките, 

изкуствата, 

технологиите и спорта 

 

РУО-Силистра  

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

2.5.Осигуряване на 

възможности за 

включване на децата в 

неформално образование 

2.5.1 Провеждане обучение за защита при 

бедствия и за оказване на първа 

долекарска помощ в системата на 

предучилищното и училищното 

образование в съответствие с 

изискванията на чл. 16, ал. 3 от Закона за 

защита при бедствия 

 

Повишаване 

подготовката на 

подрастващите за 

защита при бедствия и 

пожари 

 

РДПБЗН  

Община 

Алфатар, ОУ 

„Христо Ботев” 

гр. Алфатар 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорната 

институция  

 

III. Стратегическа цел: ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВСЯКО ДЕТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО МУ ДА 

ЖИВЕЕ В ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО МУ СЕМЕЙНА ИЛИ БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА СРЕДА 

 

Тематична област: СЕМЕЙНА СРЕДА, АЛТЕРНАТИВНА ГРИЖА И СТАНДАРТ НА ЖИВОТ 

Обхват: осигуряване на правото на децата да живеят в семейна среда; подкрепа за отговорно родителство; подкрепа на родителите през 

целия жизнен цикъл на детето с особен фокус върху ранно детство и периода на юношеството; гарантиране и зачитане мнението на децата; 

развитие на алтернативни грижи, деинституционализация; осигуряване на социални услуги; подкрепа деца с увреждания; превенция на 

родителските конфликти; повишаване на компетентностите на работещите в системата за закрила на детето; закрила и интеграция на 

непридружени деца; преодоляване на детската бедност и риска от бедност и др. 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща  Партнираща 

3.1. Изграждане на 

позитивна среда в 

образователните 

институции 

3.1.1. Повишаване на капацитета на 

професионалистите (учители, директори, 

психолози, социални работници, 

педагогически специалисти) 

Превенция на 

насилието; 

Превенция на 

насилието онлайн; 

РУО-

Силистра,ДСП-

Силистра 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

ОУК  
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 Разпознаване на 

симптоми на насилие. 

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 изградени и 

разкрити нови 

социални услуги за 

деца  

 

Община Алфатар КЦД 
В рамките на 

бюджета 

3.3.Развитие и 

предоставяне на 

услугата „приемна 

грижа“ 

 

3.3.1. Осигуряване на качествена приемна 

грижа  

 

 

Общ брой утвърдени 

приемни семейства по 

проект „Приеми ме 

2015“; 

 

Община Алфатар 
КЦД,Учебни 

заведения 

В рамките на 

одобрените 

средства 

IV.Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА, ПРЕВЕНЦИЯ И 

ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ОТ ДРУГИ ВРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ И ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 

Тематична област: СИГУРНА СРЕДА И ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ  

Обхват: превенция на насилието; разпознаване, сигнализиране и реакция на насилието срещу деца (политики, програми и услуги за превенция на 

всякакви форми на насилие, както и места, където то се случва – насилие в дома, в училище, он-лайн, обществени институции, места за спорт и др.); 

детски труд и закрила от експлоатация, трафик и др. вредни действия; достъп до правосъдие на децата; безопасна среда и инфраструктура, 

осигуряване на сигурна среда за децата на и във всички обществени места и безопасност на пътя; информационна свързаност на системите. 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

 4.1. Осигуряване на 

безопасна среда и 

4.1.1. Осъществяване на информационни 

кампании за децата в детските градини за 

Проведени беседи с 

родители на малки 
Община Алфатар 

РУ-

Силистра,РУО 

В рамките на 

утвърдения 
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инфраструктура за 

децата 

опасностите в домашна обстановка, на 

улицата и на детските площадки  

деца 

 

ДСП бюджет на 

институциите 

4.2. Развитие на 

различни форми, модели 

и инструменти за 

превенция на 

инцидентите и 

травматизма при деца 
4.2.1. Организиране на общински, 

областни и републикански състезания на 

младежките противопожарни отряди 

„Млад огнеборец” 

Брой проведени 

състезания; 

Брой обхванати деца  

Община Алфатар 

ОУ. „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

МВР-

ГДПБЗН/СД/Р

ДПБЗН. 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

институции 

4.2.2. Провеждане на общински, областен 

и национален етап на конкурс за детска 

рисунка с международно участие: „С 

очите си видях бедата” 

Брой проведени 

беседи; Брой 

обхванати деца 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

РСПБЗН 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

институции 

4.3.Повишаване 

ефективността на 

мерките и дейностите за 

превенция и подкрепа в 

случаи на насилие над 

дете 

 

4.3.1.Изнасяне на лекции по 

Националната програма „Работа на 

полицията в училищата 

В зависимост от план 

– графиците, 

съгласувани с 

директорите на 

училищата: брой деца 

и брой лекции 

РУ-Силистра  

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета 
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МКБППМН 

4.4.Опазване живота и 

здравето на децата като 

участници в движението 

по пътищата 
4.4.1.Традиционна кампания „Децата 

тръгват на училище! Да ги пазим на 

пътя!“ 

Проведена кампания; 

Проведени беседи по 

безопасност на 

движението по 

пътищата, 

ограничаване на 

пътнотранспортния 

травматизъм 

РУ-Силистра  

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

МКБППМН 

В рамките на 

бюджета 

4.4.2.Традиционна кампания „Ваканция! 

Да пазим живота на децата на пътя!“ 

Проведена кампания, 

осъществена 

контролна дейност по 

ЗДвП 

РУ-Силистра   
В рамките на 

бюджета 

4.5.Информиране на 

деца от всички възрасти, 

с цел предотвратяване на 

насилието във всичките 

форми в ежедневието 4.5.1.Провеждане на информационна 

кампания „Живот без насилие 

Повишаване на 

информираността на 

децата за формите на 

насилие; 

Активно участие в 

споделянето на добри 

практики за справяне 

с конфликти в 

училищна среда. 

 

РУО-Силистра 

МКБППМН 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета 
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V.Стратегическа цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО 

ВЪПРОСИ, КОИТО ГО ЗАСЯГАТ, КАКТО И ДОСТЪП ДО ИГРА, СПОРТ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ, КОИТО  

ПОДКРЕПЯТ РАЗВИТИЕТО МУ И ФОРМИРАНЕТО НА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

Тематична област: ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ/ДЕТСКО ВСЕКИДНЕВИЕ 

Обхват: създаване и развитие на детски и младежки общности и включването им към местните структури за развитие на двигателни 

активности и спортна инфраструктура в общината/региона; създаване на условия за развитие на способностите на детето; стимулиране на 

детски и младежки общности за култура, отдих и свободно време; включване на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, с цел 

насърчаване на иновации, социално предприемачество, младежки дейности и услуги и включване в програми за обучение, извършвано от 

връстници, детско участие, доброволчество и предприемачески инициативи. 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции 
Предвидени 

финансови 

средства Водеща Партнираща 

5.1. . Развитие на 

двигателните активности 

на децата в ранна детска 

възраст 
5.1.1. Развитие на двигателната култура 

на децата в детските градини 

Подобряване на 

двигателната култура 

на децата чрез 

включване на повече 

физически активности, 

ролеви и спортни игри 

в рамките на 

възпитателния процес в 

детските градини  

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

 

Община 

Алфатар,спорт

ни клубове 

В рамките на 

бюджета 

5.2 Стимулиране на 

развитието на 

двигателните активности 

на подрастващите 

5.2. 1.Насърчаване участието на децата 

и ученици в занимания със спорт извън 

учебния план (ученически игри) 

Повишаване на броя на 

обхванати със спорт 

деца 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета 

 

5.2.2.Изпълнение на програмата „Спорт 

за децата в свободното време“ 

Деца включени в 

занимания със спорт 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Община 

Алфатар 

В рамките на 

бюджета 
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ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ: 

 

I. Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА МАЙЧИНОТО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ И 

НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И ЗДРАВНАТА 

КУЛТУРА 

 

1. Подобрен достъп до услуги за майчино и детско здраве Разработена концепция за 

Стратегия за ранно детско развитие 

2. Повишена информираност по темите здравословно хранене, здравословен начин на 

живот и насърчаване на включването на децата в спортни дейности, вредите от 

злоупотребата с алкохол и тютюнопушенето  

3. Повишена информираност на населението и здравното обучение и възпитание на децата 

и техните родители по различните аспекти на профилактиката на оралните заболявания 

4. Отлагане или предотвратяване на първата употреба;Утвърждаване на здравословен 

начин на живот; Подкрепа на личностното развитие;Създаване на умения за живот. 

5. Повишаване на квалификацията на учители за работа със здравно -образователни 

програми със специфичен фокус върху СРЗ и превенция на ХИВ и СПИ 

6.  Провеждане на национално представително изследване за употребата на алкохол, 

цигари и наркотици сред 16-годишните ученици в рамките на Европейския училищен 

изследователски проект за алкохол и други наркотици ESPAD2019 

7. Повишена информираност, подобрено орално здраве на децата – намален интензитет на 

зъбен кариес. 

8. Повишена информираност за поведенческите рискови за здравето фактори, свързани с 

нeздравословното хранене, ниската физическа активност, злоупотребата с алкохол и 

тютюнопушенето. 

9. Повишаване капацитета на медицинските специалисти от училищата за провеждане на 

здравно-промотивни дейности; Повишаване на познанията на подрастващите за 

здравословен начин на живот, ограничаване влиянието на рисковите за здравето фактори 

и превенция на рисково поведение. 

II. Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА ДОСТЪПА НА ВСЯКО ДЕТЕ ДО 

КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И ГРИЖИ НА ВСЕКИ ЕТАП ОТ ЖИЗНЕНИЯ 

ЦИКЪЛ И ПРИДОБИВАНЕТО НА УМЕНИЯ И КОМПЕТЕНТНОСТИ ЗА 

ПЪЛНОЦЕННО ВКЛЮЧВАНЕ В ОБЩЕСТВОТО 

 

1. Превенция на насилието;Превенция на насилието онлайн;Разпознаване на симптоми на 

насилие.Актуализиране на нормативна уредба за здравословно хранене на деца 

2. Изградена приобщаваща среда, която е съобразена с индивидуалните потребности на 

детето/ученика и осигурена подкрепа за личностно развитие 

3.  Осигурени ученици с учебници и учебни комплекти Предотвратяване и/или отлагане на 

първа употреба на наркотично вещество. 

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

областта на науките, изкуствата, технологиите и спорта. 

5. Повишаване подготовката на подрастващите за защита при бедствия и пожари 

III. Стратегическа цел: ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВСЯКО 

ДЕТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО МУ ДА ЖИВЕЕ В ПОДКРЕПЯЩА 

РАЗВИТИЕТО МУ СЕМЕЙНА ИЛИ БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА СРЕДА 
 

1. Превенция на насилието;Превенция на насилието онлайн;Разпознаване на симптоми на 

насилие. 

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

от уязвими групи  

3. Възможност за отглеждане на деца в семейна среда  
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IV.          Стратегическа цел: ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ ДА 

ЖИВЕЕ В СИГУРНА СРЕДА, ПРЕВЕНЦИЯ ИЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И ОТ 

ДРУГИ ВРЕДНИ ДЕЙСТВИЯ И ЕФЕКТИВЕН ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ 

1. Създаване на умения при децата от 0-6/7 години за рисковете в ежедневието 

2. Повишаване подготовката на подрастващите за защита при бедствия и пожари 

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

безопасно поведение, запознаване на учениците с първоначални правни понятия 

4. Повишаване знанията и културата за безопасно поведение на пътя и опазване живота и 

здравето на децата 

5. Ограничаване на пътнотранспортния травматизъм с деца от възрастовата група. 

6. Повишаване на информираността на децата за формите на насилие; 

Активно участие в споделянето на добри практики за справяне с конфликти в училищна среда. 

 

V. Стратегическа цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА 

ДЕТЕТО ВЪВ ВЗЕМАНЕТО НА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО ГО 

ЗАСЯГАТ, КАКТО И ДОСТЪП ДО ИГРА, СПОРТ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ РАЗВИТИЕТО МУ И ФОРМИРАНЕТО НА 

ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ 

1. Подобряване на двигателната култура на децата чрез включване на повече физически 

активности, ролеви и спортни игри в рамките на възпитателния процес в детските 

градини. 

2. Повишаване на броя на обхванати със спорт деца 

3. Осигурени възможности за деца за включване в безплатни занимания;Популяризиране 

на ползата за децата от спорт и физическа активност. 

 

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 2019г. е приета от 

ОбС –Алфатар с Решение №431/30.04.2019г., Протокол №050 от 30.04.2019г. 
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