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ОБЩИНСКА  ПРОГРАМА  ЗА 
ЗАКРИЛА  НА  ДЕТЕТО 

2014 година 
ОБЩИНА СТРАЖИЦА,  ОБЛАСТ  ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 
 

„Детето, за пълното и хармонично развитие на неговата или нейната личност, трябва да расте в 

семейна среда, в атмосфера на щастие, любов и разбирателство!” 

 

“Децата имат право на специални грижи и помощ!” 

 

АКЦЕНТИ: залагане на дейности, свързани с: 

• Намаляването на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, подобряване на 

тяхното здраве и осигуряването на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование.  

• Конкретни дейности, насочени към превенция на насилието срещу деца, осигуряването на подкрепа на 

непридружени деца-бежанци, превенция, на употребата на наркотични вещества, реализиране на програми по 

превенция и контрол на ХИВ/СПИН и др. 

• Изпълнение на Национална стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в Република България”. 

• Значително подобряване на междуинституционалната координация и активното сътрудничество с 

неправителствени организации в изпълнението на заложените дейности. 

• Контрол по ефективността на предприетите мерки. 

 

ОСНОВНА ИДЕЯ: Събразена е с Конвенцията на Обединените нации за правата на детето  – да 

осигурим „ПРАВОТО НА ВСЯКО ДЕТЕ НА ЖИЗНЕН СТАНДАРТ, СЪОТВЕТСТВАЩ НА НУЖДИТЕ НА НЕГОВОТО 

ФИЗИЧЕСКО, УМСТВЕНО, ДУХОВНО, МОРАЛНО И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ.” /ЧЛ.27/ 

  ПРИОРИТЕТИ: 

- Развиване на  мерки за повишаване капацитета на професионалистите, които работят с деца и за деца; 
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- Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата - политики за 

подкрепа на детето и семейството; 

- Подобряване здравето на децата; 

- Продължаване на мерките за повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните семейства 

относно: 

• правата на детето; 

• насилието над деца и между деца и стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието; 

• злоупотреба с психоактивни вещества; 

- Извършване на контрол на посещенията на питейни заведения и осигуряване на обществен ред и сигурност 

на обществени места, посещавани от деца, както и употребата на алкохол; 

- Организиране на конкурси, стимулиращи детското творчество и развитието на способностите на децата; 

- Развитие на подхода "Връстници обучават връстници" във и извън училище за младите хора и уязвимите 

групи -  участие на ученици в срещи, на които се обсъждат ключови въпроси за живота на училището, учебните 

програми, извънкласните дейности, въпроси за дисциплината, налагането на санкции на отделни ученици и 

вътрешния ред в училище; 

-  Провеждане на анализ и търсене  на причините и тяхното разрешаване за отпадането ученици от училище;  

-  Провеждане на кампании, насочени към младите хора и техните родители, за, полово предавани инфекции, 

HIV/СПИН и злоупотреба с наркотични вещества; 

          -  Спорт, култура, свободно време и отдих; 

- Участие на медиите като те спазват посочените в етичния им кодекс правила за отразяване на информацията 

за деца с цел опазване на тяхното достойнство и чест; 

-  Създаване на  механизми за зачитане мнението на децата при изработване и прилагане на политиките за тях 

- правото на всяко дете да изразява възгледите си свободно по всички въпроси, които го засягат, като на тези 

възгледи се отдава дължимото значение, израз на уважение към детето и неговия развиващ се капацитет; 
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ПРИОРИТЕТ І:  
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА - 

ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО 

Оперативни 
цели Дейност Индикатори Отговорни 

институции Срок - бюджет 

Цел 1: 
Гарантиране правото 
на 
детето да живее в 
сигурна 
семейна среда 
и на контакт с 
двамата 
родители 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Развитие на мрежата от 
социални услуги за деца и 
семейства на местно ниво 
1.1.1. Изработване на карта на 
социалните услуги за деца и 
семейства; 
1.1.2. Насочване към ползване 
на подходящи социални услуги 
в общността – Разширяване 
обхвата на деца, ползващи 
услуги ЦОП, ЦСРИ, ЦНСТ, 
ДЦДМУ; 
 
 
1.1.3. Разработване на 
предложение за услуги, 
гарантиращи контакт на детето 
с двамата родители при раздяла 
или развод; 
1.1.4. Насочване към програми 
за заетост и финансова 
подкрепа на семейства, 
отговарящи на условията за 
месечно социално подпомагане, 
за децата, които отглеждат; 
1.1.5. Подкрепа на семействата 
с деца до завършване на 
средно образование на детето, 
но не повече от 20 годишна 
възраст, обвързана с редовното 
посещаване на училище; 

 
 
 
• Текущи стойности; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Брой обхванати 

деца и семейства; 
 
 
• Брой обхванати 

деца и родители; 
 
 
• Брой реинтегрирани 

деца и родители; 
 

Община 
Стражица,  
Отдел  „Закрила 
на детето” - 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”; 
 
Община 
Стражица,  
Отдел  „Закрила 
на детето” - 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
ЦОП, ЦСРИ, 
ЦНСТ, ДЦДМУ; 
 
Учебни 
институции, 
Община 
Стражица, ДСП – 
ОЗД, Бюро по 
труда;  
 
Община 
Стражица, ДСП – 
ОЗД, ЦОП, ЦСРИ, 
ЦНСТ, ДЦДМУ; 
Училища; 
 
 

Текущ за 2014 г. 
  
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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Цел 2: 

Изпълнение на 
Национална 
стратегия „Визия за 
деинституционализац
ия на децата в 
Република България” 
 

2.2.1. Продължаване на 
процеса 
на реформа в институцията 
Грижа и спазване на правата на 
децата, отглеждани в 
специализирани институции 
чрез изпълнение на заложените 
в Плана за действие проекти; 
 
2.2.2. Оценка на потребностите 
на децата и създаване на 
алтернативни услуги, които да 
заменят институционалната 
грижа; 
 
 
 
2.2.3. Разработване на 
предложение за разкриване на 
нова услуга ЦНСТ – за деца; 
 
 
2.2.4. Подкрепа на семействата 
в съответствие и изпълнение на 
основната цел на ЗЗД - 
отглеждане на децата в 
семейна среда, чрез 
предоставяне на услуги по 
превенция и реинтеграция, 
развитие на алтернативни 
услуги за 
деца, както и предоставяне на 
финансови помощи . 
 
1.2. Повишаване 
информираността на децата 
и младежите по проблемите 
на отговорното родителство-
провеждане на беседи и 
обучения. 
 
1.3. Предоставяне на 
социални услуги в 

• Брой деца, при 
които не е 
допуснато 
настаняване в 
институция; 

 
 
 
 
• Брой деца, на които 

е извършена оценка 
на потребностите; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
• Брой деца, на които 

е извършена оценка 
на потребностите; 

 
• Брой и вид 

планирани услуги; 
 
 
 
 
• Брой деца и 

семейства, с които е 
работено;  

 
 
 
 
• Брой наблюдения на 

деца и семейства в 
следосиновителния 
период; 

 

ЦОП,  
Отдел  „Закрила 
на детето” - 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
Община 
Стражица; 
 
 
ДДЛРГ - Стражица 
Отдел  „Закрила 
на детето” - 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”; 
 
 
Община 
Стражица, 
Общински съвет; 
 
 
 
Община 
Стражица, ДСП – 
ОЗД, ЦОП, ЦСРИ, 
ДЦДМУ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община 
Стражица, ДСП – 
ОЗД,  Училища, 
ЦОП, ЦСРИ, ЦНСТ 
 
Община 
Стражица,  

Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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ПРИОРИТЕТ ІІ:  
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
Цел Дейност Индикатори Отговорни 

институции 
Срок - бюджет 
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Цел 1: 
Развиване на 
различни видове и 
форми на услуги, 
насочени към по-
пълно обхващане на 
децата в 
образователната 
система 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Подобряване на системата 
за оценяване на 
образователните потребности 
на децата и учениците от 
екипите в детските градини и 
училищата ; 
 
1.2. Обучение на учители за 
формиране на нови знания, 
умения и компетентности за 
работа в интеркултурна среда; 
 
 
 
1.3. Изготвяне на Стратегия за 
превенция и намаляване дела 
на отпадащите и 
преждевременно напусналите 
образователната система  (2013 
– 2020) ; 
 
1.4. Извършване на проверки 
по сигнал за нарушаване на 
правата на детето в 
образователните институции; 
 
 
1.5. Прилагане на разработена 
програма за интеграция на 
децата от малцинствен 
произход в 
общообразователната система; 
 
1.6. Обхващане децата на 5-
годишна възраст в безплатна 
предучилищна подготовка; 
 
1.7. Развиване на 
възможностите за целодневно 
обучение на учениците от 
начална степен; 
 
1.8. Създаване на 

• Изготвена методика 
     за оценяване на  
     образователните         
потребности на децата 
и     учениците; 
 
• Повишаване 

информираността на 
учителите; 

• Брой учители 
преминали 
обучения; 

 
 
• Брой Изготвен 

проект на Стратегия 
за превенция и 
намаляване дела на 
отпадащите и 
преждевременно 
напусналите 
образователната 
система (2013 – 
2020) ; 

 
 
 
• Намаляване броя на 

децата, отпадащи от 
образователната 
система;  

 
 
 
 
 
• Брой деца, върнати 

в училище; 
 
 
• Брой деца, върнати 

в училище; 
 

 
Община Стражица, 
Учебни 
институции;  
 
 
 
Учебни институции, 
Община Стражица  
Отдел „Закрила на 
детето”-ДСП; 
 
 
 
Учебни институции, 
Община Стражица; 
 
 
 
 
Учебни институции, 
Община Стражица, 
Отдел „Закрила на 
детето”-ДСП, 
Комисия за детето;  
 
Учебни институции, 
Община Стражица,  
ДСП – ОЗД- 
Стражица, 
ЦОП, ЦСРИ, ЦНСТ, 
ДЦДМУ, МКБППМН; 
 
 
Учебни институции, 
Община Стражица; 
 
 
Учебни институции, 
Община Стражица, 
ДСП;  
 
 

 
Текущ за 2014 г. 
  
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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ПРИОРИТЕТ ІІІ:  
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ. ПОДОБРЯВАНЕ  ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейност Индикатори Отговорни 
институции 

Срок - бюджет 
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Цел 1:  
Мерки за 
подобряване 
на майчиното и 
детско здраве на 
територията на 
Община Стражица 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Цел 2:  
Разширяване на 
профилактичните 
мерки и 
превантивните 
програми с цел 
гарантиране здравето 
на децата чрез ранна 
превенция на 
рисковете 

1.1. Разработване на 
иновативен модел за 
патронажни здравни грижи за 
подкрепа на семействата за 
отглеждане на новородени и 
малки деца от рискови групи; 
  
 
1.2. Създаване и внедряване на 
механизми за достъп на 
здравно неосигурените 
бременни до профилактични 
прегледи;  
 
 
1.3.Осигуряване на 
социалнопсихологическа 
подкрепа  на непълнолетни 
майки -стимулиране 
активността и участието на 
лични лекари за подкрепа на 
социалните работници от ДСП 
по превенция на изоставянето 
на новородени деца;  
 
1.4. Извършване на детски 
консултации, поставяне на 
задължителни имунизации на 
децата и профилактични 
здравни и стоматологични 
прегледи; 
 
 
2.1. Оптимизиране на дейността 
на училищното здравеопазване 
чрез иновативни подходи-
провеждане на здравни беседи, 
тренинги и прожектиране на 
филми с цел повишаване на 
информираността на децата; 
 
2.2. Осигуряване на здравни 
услуги сред децата в 

• Повишаване 
информираността на  
родителите; 

 
 
 
 
• Създаден и внедрен 

механизъм за обхват 
на здравно 
неосигурените 
бременни;  

 
 
• Брой здравно 

неосигурени 
бременни, 
обхванати с 
профилактични 
прегледи;  

 
 
 
 
• Увеличен брой на 

обхванатите деца с 
профилактични 
прегледи и  
имунизаци; 

 
 
 
• Повишаване 

информираността на 
децата и 
родителите; 

 
 
 
 
 
• Повишаване 

информираността на 

Лични лекари, 
ДСП - ОЗД, Община 
Стражица – ЦОП, 
ЦСРИ, Училища; 
  
 
 
 
Лични лекари, 
Община Стражица, 
 
 
  
Училищни 
ръководства, ЦОП, 
ЦСРИ, ДСП,Лични 
лекари, Психолози и 
педагози от 
училища; 
 
 
 
  
Училищни 
ръководства, 
Лични лекари; 
 
 
 
 
Училищни 
ръководства, 
Лични лекари; 
 
 
 
 
 
 Училищни 
ръководства, 
Лични лекари, 
Община Стражица; 
ЦНСТ, ДДЛРГ 

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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ПРИОРИТЕТ ІV: 

НАСЪРЧАВАНЕ  УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  В  ПРОЦЕСИТЕ  НА  ВЗЕМАНЕ  НА  РЕШЕНИЯ 
Цел Дейност Индикатори Отговорни 

институции 
Срок - бюджет 

Цел 1: Гарантиране 
правото на децата на 
участие в процесите 
на вземане на 
решения 
 
 
 
 
 

1.1. Популяризиране на 
механизъм за сътрудничество 
между младежите и местната 
власт; 
 
 
 
1.2. Разширяване обхвата на 
обучение по правата на човека 
и правата на детето в средното  
образование  и 
предучилищната възраст, като 
се използват възможностите, 
общообразователната 
подготовка, извънкласните и 
извънучилищни дейности; 
 
1.3.Популяризиране на 
специализираната електронна 
страница на ДАЗД 
http://www.stopech.sacp.govern
ment.bg/, Национална 
телефонна линия за деца 
116 111, телефонна линия на 
РУ ”Полиция” – Стражица-
06161/20-02, телефонна линия 
на ОЗД – община Стражица – 
0616134-68 във всички видове 
училища, детски градини и 
специализирана институция за 
деца; 

• Стимулиране на 
децата и 
запознаване с 
правата и 
задълженията им в 
обществото; 

 
• Стимулиране на 

децата и 
запознаване с 
правата и 
задълженията им в 
обществото; 

 
 
 
 
 
• Прилагане на 

междуинституцио-
нален подход и 
прилагане на 
своевременни и 
адекватни мерки за 
закрила на дете в 
риск; 

 
 
 
 

Община Стражица, 
Учебни 
институции, 
ДСП-ОЗД, 
ЦОП,ЦСРИ, 
МКБППМН; 
 
 
ДСП - ОЗД, ИДПС, 
МКБППМН, 
Комисия за детето, 
Общински център 
за работа с деца 
 
 
 
 
 
ДСП - ОЗД, ИДПС, 
МКБППМН, 
Община 
Стражица; 
 

Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 

http://www.stopech.sacp.government.bg/
http://www.stopech.sacp.government.bg/
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ПРИОРИТЕТ V: 
ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА  НА  ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ  НА  

ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И  ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Цел Дейност Индикатори Отговорни 

Институции 
Срок - бюджет 

Цел 1: 
Създаване на по-
добри условия за 
гарантиране правото 
на детето на защита 
от насилие  
 

1.1. Въвеждане на система за 
ранно идентифициране, 
регистриране, насочване и 
взаимодействие в работата при 
сигнали и случаи на насилие и 
злоупотреба с дете във всички 
институции и организации, 
работещи с деца; 
 
1.2. Създаване на инструмент 
за оценка на риска при 
различните видове насилие, 
който да се внедри в работата 
на всички сектори на системата 
за грижа и закрила на детето; 
 
1.3. Използване и проследяване 
на сигнали и случаи за деца по 
Национална телефонна линия 
на деца 116 111; 

 
• Брой получени 

сигнали; 
 
 
 
 
 
• Разработен 

инструмент за 
оценка на риска от 
насилие; 

 
 
 
 
• Брой получени 

сигнали; 
 

МКБППНМ, 
РУ „Полиция”, 
Отдел „Закрила на 
детето”- ДСП, 
Училища; 

 
 
 
 

РУ „Полиция”, 
Отдел „Закрила на 
детето”- ДСП, 
МКБППМН; 
Училища, 
Координационен 
механизъм; 
 
РУ „Полиция”, 
Отдел „Закрила на 
детето”- ДСП, 
МКБППМН, 
Координационен 
механизъм; 
 

 
Текущ за 2014 г. 

 
 

 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 

 
 



 11 

Цел 2: 
Повишаване 
осведомеността на 
обществото, децата и 
на 
техните семейства 
относно правата на 
детето, насилието над 
деца, за да се 
стимулира  
активното им участие 
в 
противодействие на 
насилието 

2.1. Идентифициране на деца, 
жертви на насилие и 
насочването им към подходящи 
социални услуги и включване в 
консултативна програма; 
 
 
2.2. 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; 
 
2.3. Отбелязване на световния 
ден за борба с детската агресия 
; 
 
 
 
2.4. Участие в местни и 
национални кампании по 
превенция на 
противообществените прояви, 
закрилата на децата, 
безопасност на движението, 
трафик на хора; 
 
 
2.5. Разпространение и 
популяризиране на различни 
информационни материали в 
училищата за превенция на 
насилието между и върху деца; 
 
 
2.6. Организиране и 
провеждане на периодични 
проверки от 
мултидисциплинарните екипи 
за 

• Брой кампании; 
• Брой проучвания;  
 
 
 
 
 
• Брой кампании; 
• Брой проучвания;  
 
 
• Брой кампании; 
• Брой проучвания;  
 
 
• Брой кампании; 
 
 
 
 
• Популяризиране на  
дейността на ДАЗД, 
телефон 116 111, 
правата на детето и 
Закона за закрила на 
детето; 
 
 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
 
 
 
 
 
• Брой получени 

обратни връзки; 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
•  Брой получени 

сигнали; 

МКБППНМ, 
РУ „Полиция”, ЦОП, 
Отдел „Закрила на 
детето”- ДСП, 
Координационен 
механизъм; 
 
МКБППНМ, 
РУ „Полиция”, 
Училища; 
 
 
 
 
 
РУ „Полиция”, ДСП, 
ЦОП, МКБППМН, 
Училища, Лекари,  
 
 
РУ „Полиция”, 
Отдел „Закрила на 
детето”-ДСП, 
МКБППМН; 
Училищни 
ръководства; 
 
 
РУ „Полиция”, 
Отдел „Закрила на 
детето”-ДСП, 
МКБППМН; 
Училищни 
ръководства 
 
 
РУ „Полиция”, 
Отдел „Закрила на 
детето”-ДСП, 
МКБППМН, 
Училищни 
ръководства, ЦОП, 
НПО; 

Текущ за 2014 г. 
 
 
 

 
 
 
Текущ за 2014 г. 

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 

 
 

 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 

 
 
 

 
Текущ за 2014 г. 
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Цел 3: 
Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 
специалистите, 
работещи с деца, за 
разпознаване 
белезите на насилие 
и 
незабавно 
сигнализиране за 
случаите на насилие 

  
3.1 Участие на специалистите, 
работещи с деца в 
организирани обучения по 
проблемите на насилието; 
 
3.2. Осъществяване на акции с 
цел превенция на попадането 
на деца на улицата; 
 
 
3.3. Извършване на мониторинг 
на случаите на деца на улицата 
и деца, жертви на трафик; 
 
 

 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
 
 
 
• Брой проведени 

училищни и 
извънучилищни 
обучения; 

 
• Брой проведени 

училищни и 
извънучилищни 
обучения; 

 

 
Училищни 
ръководства,  ОЗД -
ДСП, Община 
Стражица, 
МКБППНМ, БМЧК, 
РУ„Полиция”, 
Директори на 
училища,   
Директори  детски 
градини, 
Районна 
прокуратура, 
 
 
 

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 

Цел 4: 
Развиване на услуги, 
насочени 
към превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция в 
семейството, 
училището и 
обществото на деца, 
жертви на насилие, 
особено на сексуално 
насилие, трафик, 
най-тежки форми на 
детски труд 

4.1. Организиране на 
подходящи форми на обучение 
и квалификация на работещите 
услуги с тази целева група; 
 
 
4.2. Усъвършенстване на 
консултативната работа на 
МКБППМН,  ОЗД, педагози  и 
педагогически съветници, 
издаване и разпространение  на  
информационни материали, 
разпространение на добри 
практики чрез бюлетина и 
електронната страница на 
Община Стражица; 
 

 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
 
 
 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 

 
ОЗД-ДСП, Училища, 
Бюро по труда, 
ЦОП, 
Община Стражица, 
МКБППМН; 
 
Училища, ОЗД-ДСП, 
Община Стражица, 
МКБППМН, ЦОП 
РУ „Полиция”, 
Районна 
прокуратура,  
 

  
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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Цел 5: 
Осигуряване правото 
на децата 
правонарушители на 
справедливо и 
законосъобразно 
отношение при 
зачитане 
на тяхното 
достойноство 

5.1.  Провеждане на 
индивидуално възпитателна 
работа и психологическо 
консултиране на деца, 
извършители на 
противообществени прояви; 

 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 

 
Училища, ОЗД-ДСП, 
Община Стражица, 
Консултативен 
център към 
МКБППМН,  
РУ „Полиция”, ЦОП; 
ЦСРИ 
 

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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Цел 6: 
Подобряване 
ефективността на 
системата за 
превенция за работа 
с деца, жертви на 
насилие - 
подобряване на 
сътрудничеството и 
координацията 
между 
органите по закрила 
на детето на местно 
ниво 

6.1. Спазване на правата и 
задълженията на органите по 
закрила на детето на местно 
ниво по изпълнение на 
Координационния механизъм за 
взаимодействие при работа в 
случаи на деца – жертви на 
насилие или в риск от насилие, 
както и за взаимодействие при 
кризисна интервенция; 
 
6.2. Поддържане на добра 
практика за ефективното 
прилагане на Координационния 
механизъм за работа с деца, 
жертви на насилие или в риск 
от насилие и при кризисна 
ситуация; 
 
 
 
6.3. Незабавно реагиране при 
сигнал за насилие и 
предприемане на бързи, 
адекватни и координирани 
действия за закрила на дете, 
жертва на насилие или в риск 
от насилие и в случаи, при 
които е необходима кризисна 
интервенция с цел 
предотвратяване на риск от 
насилие или намаляване 
ефекта от преживяното за 
детето, съгласно изготвените 
правила; 
 
 
 
 
6.4. Оценка на 
Координационния механизъм за 
взаимодействие при работа в 
случаи на деца, жертви или в 

 
• Брой деца, спрямо 

които е приложен 
Координационния 
механизъм; 

 
 
 
 
 
• Прилагане на 

междуинституцио-
нален подход и 
прилагане на 
своевременни и 
адекватни мерки за 
закрила на дете в 
риск; 

 
• Прилагане на 

междуинституцио-
нален подход и 
прилагане на 
своевременни и 
адекватни мерки за 
закрила на дете в 
риск; 

• Подобряване на 
междуинституциона
лното 
взаимодействие 
при работа по 
случаи на деца, 
жертви на насилие;  
 

• Изготвено 
предложение за 
оптимизиране на 
изпълнението на 
координационния 
механизъм;  

 
 

 
ОЗД-ДСП,  Община 
Стражица, РУ 
”Полиция”, 
Координационен 
механизъм, Лекари, 
Районна 
прокуратура; 
 
 
 
ОЗД-ДСП, Община 
Стражица, 
  РУ ”Полиция”, 
Координационен 
механизъм, Районна 
прокуратура, 
Лекари ; 
 
 
 
МКБППМН,  
РУ „Полиция”, ОЗД-
ДСП, Районна 
прокуратура, 
Координационен 
механизъм ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РУ „Полиция”, ОЗД, 
Районна 
прокуратура, 
Координационен 
механизъм, Лекари; 
 
 

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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Стратегическа цел : 
Премахване и 
превенция на 
всякакви форми на 
насилие срещу деца – 
 Цел 7:   
Създаване и развитие 
на различни форми, 
модели и 
инструменти за 
превенция на 
насилието и работа с 
деца, жертви на 
насилие  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1. Анализ и разширяване на 
дейността на Националната 
мобилна група за 
психологическа подкрепа; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.2. Провеждане на обучения за 
учители, за начините за 
взаимодействие с органите за 
закрила на детето;  
 
 

• Брой интервенции;  
• Брой създадени 

училищни екипи; 
•  Изготвен анализ за 

причините, 
породили кризите;  

• Брой училищни 
екипи, заявили 
потребност от 
подкрепа;  

• Брой училищни 
екипи, получили 
подкрепа; 
 

 
 
• Брой преминали 

обучение учители;  
•  Разработен 

тематичен модул;.  
 
  

Районна 
прокуратура, 
РУ „Полиция”, ОЗД -
ДСП, МКБППМН, 
Училища;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ОЗД -ДСП, Комисия 
за детето, Училища;  
 
 
 
 

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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Цел 8: 
Разработване на нови 
модули за обучение 
по Националната 
програма “Работа на 
полицията в 
училищата”  
 

 
8.1. Подготвяне на нагледни 
средства и помощни материали 
за работа с деца в училищата ; 

 
• Брой обхванати 

деца в програмата;  
 

 
Училищни 
ръководства, 
РУ„Полиция”,  
Директори на 
училища,    

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 

Цел 9:  
Намаляване броя на 
децата жертви на 
ПТП 

9.1. Разпространяване на 
подходящи за деца видеофилми 
и информационни материали, 
чиято превантивна цел е 
предоставяне на полезни 
съвети за деца и родители, 
организиране на ефективни 
практики, водещи до 
намаляване броя на децата, 
жертви на ПТП; 
 
9.2. Повишаване на знанията, 
транспортната култура и 
поведение на децата чрез 
провеждане на беседи, 
викторини,състезания и 
изложби; 
 

 
• Брой обхванати  
деца и родители;   
 
 
 
 
 
 
• Брой новоразкрити 

занимания;  
 
 
 
 
 

 
РУ ”Полиция”, 
Родители / 
Училищни 
настоятелства/; 
 
 
 
 
РУ ”Полиция”, 
Училища, 
МКБППМН, 
Родители  
/ Училищни 
настоятелства/, 
 

 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
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Цел 10: 
Експлоатация, 
злоупотребата с 
деца в интернет 
пространството 

10.1. Повишаване  
обществената 
информираност с цел 
предпазването на деца в 
онлайн среда; 
 
10.2. Повишаване на 
информираността на 
родителите и ролята им в 
предпазването на деца в 
онлайн среда; 
 
10.3. Информиране на 
родителите относно 
безопасната употреба на 
Интернет и възможностите за 
сигнализиране при 
злоупотреба-защита на 
личността, достойнството и 
безопасността на децата в 
интернет средата; 
 

• Брой обхванати  
деца и родители;   
 
 
• Брой обхванати  
деца и родители;   
 
 
 
• Брой публикувани 
информационни 
материали на 
официалната страница 
на ДАЗД; 
 

РУ ”Полиция”, 
Училища, 
МКБППМН, 
Родители  
/ Училищни 
настоятелства/, 
 
 
 
РУ ”Полиция”, 
Училища, 
МКБППМН, 
Родители  
/ Училищни 
настоятелства/, 
 
 

Текущ за 2014 г. 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 

ПРИОРИТЕТ VI: 
КУЛТУРА, СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕЦАТА 

 
Цел Дейност Индикатори Отговорни 

институции 
Срок – бюджет 
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Цел 1: 
Достъп на всички 
деца до 
културни, спортни и 
туристически  
дейности  и 
занимания 

1.1. Насърчаване участието на 
всички деца в културни 
дейности и дейности за 
свободното време – чрез 
мрежата от културни институти 
и чрез проекти – намалени 
цени или безплатен вход в 
театри, музеи, концерти, 
подкрепа за създаване на 
спектакли, концерти за деца; 
 
1.2. Участие на децата в 
организиран отдих през 
ваканциите – туристически 
походи, посещение на хижи и 
балнеосанаториуми, летен 
отдих на море с цел 
закаляване и укрепване на 
здравословното състояние;  
 
1.3. Реализиране на програмата 
„Спорт за децата в свободното 
време” – за създаване на 
условия и възможности за 
участие на деца в безплатни 
спортни занимания в 
свободното им време, с оглед 
подобряване на тяхното здраве 
и физическа дееспособност; 
 
1.4. Реализиране на програмите 
„Спорт за хора с увреждания и 
деца в риск” за създаване на 
условия и възможности за 
участие на деца с увреждания и 
в риск в безплатни спортни 
занимания с оглед подобряване 
на тяхното здраве и физическа  
дееспособност; 

• Брой участия; 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
• Брой проведени 

организирани 
прояви; 

 
 
 
 
 
 

• Брой обхванати 
деца; 

 
• Брой проведени 

състезания; 
 
 
 
 
 

• Брой обхванати 
деца по програми за 
достъп до спортни 
съоръжения; 

 

Община 
Стражица, 
Училищни 
институции, ЦОП, 
ЦСРИ, ДЦДМУ 
МКБППМН,  
Общински център 
за работа с деца 
 
 
 
Община 
Стражица, 
Училищни 
институции, ЦОП, 
ДЦДМУ;  
 
 
 
 
 
Община 
Стражица–
Училищни 
институции,  
 
 
 
 
 
Община 
Стражица, 
Училищни 
институции, ДСП-
ОЗД, Комисия за 
детето,  
 

Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г 
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Цел 2: 
Достъп на всички 
деца до културни 
дейности и дейности 
за свободното време 

 2.1. Създаване на 
пространство за свободно 
изразяване на мнения, 
становища на децата и 
стартиране на различни 
кампании по теми, които пряко 
ги засягат; 
 
2.2. Насърчаване участието на 
всички деца в занимания в 
областта на изкуството – 
Детски градини, извънкласна 
дейност в училища и 
обслужващи звена, школи, 
състави, клубове и кръжоци 
чрез мрежата на читалищата, 
подкрепа на проекти, свързани 
с деца, педагогическа дейност в 
културните институти, 
осъществяваща връзката 
образование – култура – 
лектории, курсове; 
 
2.3.  Организиране на 
познавателни екскурзии в 
свободното време на 
учениците с цел опознаване на 
културно-историческото 
наследство на България; 

• Консултирани с 
децата нормативни 
промени; 
• Брой проведени 
кампании на местно и 
национално ниво 
инициирани от децата; 
 
• Брой обхванати 
деца - по дейности; 
•    Съотношение на 
обхванатите деца        
спрямо 2013 г.; 
• Брой новоразкрити 
занимания; 
• Брой подкрепени      
проекти, свързани с 
деца;  
 
 

 
• Брой проведени 

организирани 
екскурзии с 
опознавателна цел; 

Община 
Стражица, 
МКБППМН, 
Комисия за 
детето, Учебни 
институции; 
 
 
Община 
Стражица, Учебни 
институции, 
Детски градини, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Учебни 
институции,  
Детски градини, 
Комисия за 
детето; 

Текущ за 2014г. 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 г. 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ VIІ: 

НАСЪРЧАВАНЕ  НА  ДЕЦА  С  ИЗЯВЕНИ  ДАРБИ 
Цел Дейност Индикатори 

 
Отговорни 
институции 

Срок – 
бюджет 

Цел 1: 
 Създаване на 
възможности 
за развитие на 
заложбите на  

 
1.1. Организиране  и  осигуряване  
на 
възможности  за  участие  в  
конкурси, стимулиращи детското 

 
• Публикации в 

местните медии; 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 

 
Община Стражица, 
Ръководства на 
училища, Комисия за 
детето, ДСП - ОЗД; 

 
Текущ за 2014 

г. 
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децата, чрез 
участие в 
различни 
мероприятия 

творчество и развитие  на 
способностите на децата; 
 
 
1.2. Подпомагане на деца с изявени 
дарби, съгласно Наредбата за 
условията и реда за осъществяване 
на закрила на  деца с изявени 
дарби; 
 
1.3.  Предоставяне на стипендии и 
еднократно финансово подпомагане 
на деца с изявени дарби по 
Програмата на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби за 2014 г. 
; 
 
1.4. Повишаване броя на децата, 
участващи в обучителни курсове, 
майсторски класове, пленери, 
лагери, национални и 
международни конкурси, 
олимпиади и състезания по 
Програмите.  
реализиране на децата с изявени 
дарби;  
 

 
 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
 
 
 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
 
 
 
 
• Брой обхванати 

деца от мерките; 
 

 
 
Община Стражица, 
Ръководства на 
Училища,  Комисия за 
детето,  ДСП - ОЗД, 
Комисия за деца с 
изявени дарби; 
 
 
 
 
Община Стражица, 
Училищни институции,  
ДСП–ОЗД, Комисия за 
деца с изявени дарби; 
 
 

 
 
 
 
Текущ за 2014 

г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 
г. 
 
 
 
 
 
Текущ за 2014 

г. 
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КОМИСИЯ ЗА ДЕТЕТО КЪМ ОБЩИНА СТРАЖИЦА ПРЕДЛАГА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ ПО-ПЪЛНОЦЕННО 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ  ПО ПРОГРАМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА  

2014 ГОДИНА ДА СЕ ПРЕДВИДИ  БЮДЖЕТ ОТ 3000.00 ЛЕВА. 
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