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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО 
 

 

РЕШЕНИЕ 

№ 345 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 19.04.2022 г. с 

Протокол № 36 

 

 

ОТНОСНО: Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 

2022 г. 

 

  

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 12 и т. 23 от ЗМСМА и чл. 21, ал. 1, т. 1 от 

Закона за закрила на детето, Общинският съвет Николаево 

 

 

 

Р Е Ш И: 
 

 

  

1. Общински съвет Николаево приема общинска програма за закрила на детето - 

Община Николаево за 2022 г. 

 

 

 

 

Участвали в гласуване 12 общински съветника, от които „за” – 12, „против” –  

няма, „въздържали се” – няма. 

 

 

 

 

ХРИСТО НЕЙКОВ /П/ 
Председател Общински съвет-Николаево 

ВЯРНО С ОРИГИНАЛА! 
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ООББЩЩИИННАА  ННИИККООЛЛААЕЕВВОО 
 

 

                    ПРОГРАМА 

 

ЗА 

 

ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 

за 2022 г. 
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А. Контекст и оценка на нуждите 

І. ВЪВЕДЕНИЕ 

Общинската програма за закрила на детето – 2022 г. документира волята и готовността на институциите в Община Николаево за 

повишаване качеството на живот на децата.  

Съгласно чл.2 от Закона за закрила на детето – „Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години”. 

1. Общинската програма за закрила на детето за 2022 г. е съобразена със следните стратегически документи, планове, 

програми и нормативни документи: 

» Конвенция за правата на детето на ООН; 

» Закон за закрила на детето и правилникът за прилагането му; 

» Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие; Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално 

предавани инфекции= 

2. Основни приоритети в Общинската програма за закрила на детето са: 

1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. 

2. Осигуряване на равен достъп до качествена  прeдучилищна подготовка и училищно образование.  

3. Подобряване здравето на децата. 

4. Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация. 

5. Насърчаване участието на децата. 

6. Спорт, култура и дейности за свободно време.  

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Николаево и са предложени от широк 

кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са реално 

изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна 

защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 
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Програмата е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване в отговор на възникнали нови 

потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 

Програмата ще се изпълнява в съответствие с разпоредбите на МЗ и МОН свързани  с  COVID-19. 

 

Б. Приоритетни области  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  І:  

» Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално  включване на децата.Равенство на шансовете за развитие 

на всички деца. 

 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово осигуряване 

ЦЕЛ 1: 

1. Гарантиране 

правото на детето да 

живее в сигурна 

семейна среда.  

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Предоставяне на социални услуги за деца 

 

1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и 

изпълнение на основната цел на ЗЗД – отглеждане 

на децата в семейна среда чрез ползване на 

алтернативни услуги за деца, както и чрез 

предоставяне на финансови помощи и/или 

помощи в натура. 

1.3 Оказване на финансова  подкрепа на деца и 

семейства в риск по реда на ЗЗД (помощи за 

превенция и реинтеграция и помощи при 

настаняване в семейства на  

роднини и близки и приемни семейства)  

натура. 

1.4. Насочване към програми за заетост на 

безработни 

родители/осиновители. 

 

 

Община  Николаево 

ДСП-ОЗД  

 

 ДСП-ОЗД, Община, 

ДБТ 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет 

на съответните отговорни органи 

 

В рамките на утвърдения бюджет 

на съответните отговорни органи 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет 

на съответните отговорни органи 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет 

на съответните отговорни органи 
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ЦЕЛ 2: 
2. Развиване на 

алтернативни форми 

на грижа за децата 

 

 

2.1.Популяризиране на социалната услуга 

„професионална приемна грижа” и „доброволна 

приемна грижа“  

  

 ДБТ, ОЗД 

 

 

 

В рамките на утвърдения бюджет 

на съответните отговорни органи 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  ІІ:  

» Осигуряване на равен достъп до качествена  прeдучилищна подготовка и училищно образование.  

  
 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово осигуряване 

ЦЕЛ 1: 

1. Развиване на 

различни видове и 

форми на услуги, 

насочени към по-

пълно обхващане на 

децата в 

образователната 

система. 

1.1.Обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна 

възраст съгласно механизъм за съвместна 

работа на институциите 

 

 

 

1.2. Гарантиране на пълен обхват на 

задължително обучение на деца в детските 

градини и включване в задължителна 

целодневна организация на обучение за 

ученици от I – VII клас. 

 

1.3. Работа  по общинската информационна 

система за събиране на данни за отпаднали и 

застрашени от отпадане ученици на 

общинско ниво. 

 

 

1.4. Повишаване ролята на училищните 

Община Николаево,  

РУО на МОН, Директорите на 

училищата и детските заведения, 

училищни, екипите за обхват 

 

 

 

 

Директори на училища и детски 

градини 

 

 

 

 

Община Николаево,  

РУ на МОН, Директорите на 

училищата и детските заведения, 

училищни настоятелства 

 

Училищните власти, училищни  

настоятелства 

Не се изисква 

 

 

 

 

 

 

 

Не се изисква 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдените 

бюджети на съответните 

отговорни органи 

 

 

В рамките на утвърдените 

бюджети на съответните 
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настоятелства  в учебните заведения и 

обществени съвети във всяко училище и 

детска градина. 

 

1.5 Интегриране на деца от етнически 

малцинства в образователната система, чрез 

прилагане на подходящи обучителни методи 

и работа със семействата 

 

1.6.Осигуряване на подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците 

 

 

 

 

Директорите на училищата и 

детските заведения 

 

 

 

Училища, детски градини, 

социални услуги 

отговорни органи 

 

 

 

Участия в проекти 

 

 

 

 

 

 1.7. Създаване на възможност за 

допълнително обучение на отпадащите 

ученици, с цел включване отново в 

образователната система, 

осигуряване допълнителна педагогическа 

работа с деца в риск от отпадане.  

Община Николаево,  

РУ на МОН, Директорите на 

училищата 

 

 

 

 

В рамките на утвърдените 

бюджети на съответните 

отговорни органи,участия в 

проекти 

 

 

ЦЕЛ 2: 

2. Продължаване на 

политиката за 

включващо обучение 

на децата със 

специални 

образователни 

потребности от 

Община Николаево 

2.1. Продължаване на политиката за 

включващо обучение на децата със СОП, 

чрез организиране и провеждане на 

информационни кампании на общинско ниво 

и предоставяне на актуална информация на 

родители на деца със СОП за процеса на 

включващото обучение.  

 

2.2 .Подобряване на системата за 

комплексно педагогическо оценяване на 

деца със СОП и въвеждане на индивидуални 

програми в  училищата и детските градини. 

 

 

2.3 Провеждане на периодични обучения на 

учители и възпитатели, които работят с деца 

със СОП в общообразователната среда и с 

Община Николаево,  РУ на МОН, 

директорите на училищата и 

детски заведения 

 

 

 

 

 

Община Николаево,  

РУ на МОН и директорите на 

училищата и детските градини 

 

 

 

Община Николаево,  

РУ на МОН и директорите на 

училищата и детските градини 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 
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деца от етническите малцинства. 

 

2.4. Периодично представяне на актуална 

информация на родителите на деца със СОП, 

относно тяхното развитие и участие на 

родителите при изготвяне и преразглеждане 

на индивидуалните им програми. 

 

2.5. Поетапно осигуряване на достъпна 

архитектурна среда на детските и учебни 

заведения на територията на община 

Николаево 

 

2.6. Изпълнение на дейностите по 

Стратегията за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците  

 

 

 

Училища, детски градини,  

Община Николаево 

 

 

 

 

Община Николаево 

 

 

 

 

Община Николаево,  

РУ на МОН, Директорите на 

училищата и ДГ 

 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

 В рамките на утвърдения 

бюджет на съответния 

отговорен орган 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи, както и 

участия в проекти 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  ІІІ:  

»  Подобряване здравето на децата в училищата и детските градини. 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово осигуряване 

Цел1: 

1. Намаляване на броя 

на децата от Община 

Николаево, страдащи 

от социално-значими 

заболявания. 

 

 

 

 

1.1. Дейности за подобряване здравето на 

децата и профилактика на болестите. 

1.2. Провеждане на кампании за 

здравословното хранене и начин на живот. 

1.3.Провеждане на кампании за борба с 

наднорменото тегло при децата и 

свързаните с него рискови фактори. 

 1.4. Провеждане на кампании за борба с 

тютюнопушенето. 

Община, училища, детски 

заведения 

 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛ 2: 

2. Разширяване на 

2.1. Създаване на възможности за 

осигуряване на психологична помощ от 

Община, училища В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 



 8 

превантивните и 

профилактични мерки 

за опазване 

физическото и 

психическото здраве. 

специалист в училищата на територията на 

Община Николаево 

отговорни органи 

ЦЕЛ 3: 

3.  Повишаване 

информираността на 

децата за 

разпространението на 

ХИВ /СПИН/, 

болести, предавани по 

полов път и 

злоупотреба с психо-

активни вещества. 

3.1.  Провеждане на лекционни занимания 

на деца за превенция на разпространението 

на ХИВ /СПИН/, болести, предавани по 

полов път и злоупотреба с психо-активни 

вещества. 

3.2.Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца 

в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и 

сексуално предавани инфекции. 

 Училища,  Община, здравни 

органи 

 

 

 

 

Община, ДСП 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  ІV:  

» Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация. 

 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово осигуряване 

ЦЕЛ 1: 

1. Въвеждане на 

система за ранно 

идентифицира 

не, регистриране, 

насочване и 

взаимодействие в 

работата  при 

сигнали и случаи на 

насилие и 

злоупотреба с дете 

във всички 

институции и 

организации, 

работещи с деца.   

1.1.Популяризиране на Националната 

телефонна линия за деца 116 111 

1.2. Популяризиране на единен 

общоевропейски номер 116 000 за изчезнали 

деца след въвеждането му. 

1.3. Работа по приложението на 

Координационния механизъм за рефериране 

и обгрижване на случаи на непридружени 

деца и деца- жертви на трафик в чужбина. 

1.4. Изпълнение на координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в 

случаи на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие и за  взаимодействие при 

кризисна интервенция. 

 

Община, ДСП, инспектор ДПС 

 

Община, ДСП, инспектор ДПС 

 

 

Община, ДСП, инспектор ДПС 

 

 

Община, ДСП, инспектор ДПС 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 
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ЦЕЛ 2: 

2. Осъществяване 

превенция на 

насилието, 

сексуалната и 

трудова експлоатация 

злоупотребата с деца 

в интернет 

пространството 

 

 

2.1. Осъществяване на акции, с цел 

превенция на попадането на деца на улицата. 

 

 

 

2.2.Информиране на родителите относно 

безопасната употреба на Интернет и 

възможностите за сигнализиране при 

злоупотреба. 

 

 

Община, ДСП, инспектор ДПС, 

МНБППМН 

 

 

 

Община, ДСП, инспектор ДПС, 

МНБППМН 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  V:  

» Насърчаване участието на децата в процесите на вземане на решения. 

 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово осигуряване 

ЦЕЛ 1: 

1. Гарантиране 

правото на децата на 

мнение и участие в 

процесите на вземане 

на решения.  

 

1.1. Разширяване на обхвата на обучението 

по правата на човека и правата на детето в 

основното образование и в предучилищната 

подготовка и възпитание, като се използват 

възможностите на образователната 

подготовка, извънкласните и 

извънучилищните дейности. 

Училищни ръководства, Община, 

ДСП, МКБППМН 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ  VІ:  

» Спорт, култура и дейности за свободно време.  

   

 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово осигуряване 

Цел 1: 

1. Достъп на 

1.1. Организиране на клубове по интереси в 

училищата и образователните звена за 

Община Николаево, училища 

и детски градини, читалища 

В рамките на утвърдените 

бюджети на съответните 
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всички децата до 

културни, спортни 

и туристически 

дейности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

оптимизиране и осмисляне на свободното време на 

учениците и организиране на спортни и др. 

състезания по 

баскетбол,тенис,борба,худ.гимнастика,футбол,шах-

мат,ориентиране,карате,волейбол. 

 

1.2. Подпомагане и популяризиране дейността на 

спортните клубове, стимулиране участието на по-

голям брой деца в тях. 

 

1.3. Развитие на местно ниво на системата на 

междуучилищни, регионални, национални 

състезания, конкурси, олимпиади в съответствие с 

потребностите и интересите на децата и учениците. 

 

1.4. Насърчаване участието на децата в масови 

ученически спортни прояви, планирани в 

националния спортен календар на МОН и спортния 

календар на община Николаево. 

 

2.1. Насърчаване, информиране и организиране на 

децата от Община Николаево. 

 

 

 

2.2. Изготвяне на летен календар за занимания по 

интереси в клубове, школи, училищни центрове и 

др. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община Николаево, училища 

и детски градини, спортни 

клубове 

 

Община 

Николаево, ръководствата на 

училища и  детски заведения 

 

 

Община Николаево, 

ръководствата на училища 

детски градини,  спортни 

клубове,читалища 

 

Община 

Николаево, ръководствата на 

училища и  детски заведения, 

читалища 

 

Община, училища и детски 

заведения,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

отговорни органи и по 

програми 

 

 

 

 

В рамките на утвърдените 

бюджети на съответните 

отговорни органи 

 

В рамките на утвърдените 

бюджети на съответните 

отговорни органи и търсене 

на спонсори 

 

 

Търсене възможности за 

спонсориране. 

 

 

В рамките на утвърдените 

бюджети на съответните 

отговорни органи 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 
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3. Разширяване на 

възможностите за 

участие на децата с 

увреждания, децата 

в неравностойно 

положение и децата 

с девиантно 

поведение в 

различни форми на 

отдих, спорт, 

културни дейности 

и занимания по 

интереси. 

 

4. Насърчаване на 

децата с изявени 

дарби. 

3.1. Съдействие за достъп до организирани 

дейности на децата с увреждания, децата в 

неравностойно положение и децата с девиантно 

поведение в различни форми на отдих, спорт, 

културни дейности и занимания по интереси. 

 

 

3.1 Съдействие за достъп до организирани 

дейности на децата с увреждания, децата в 

неравностойно положение и децата с девиантно 

поведение в различни форми на отдих, спорт, 

културни дейности и занимания по интереси. 

 

 

4.1. Насърчаване и подпомагане за участие на деца 

с изявени дарби в конкурси и състезания. 

 

 

 

4.2. Реализиране на дейности по Националната 

програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби. 

Община, училища и детски 

заведения, читалища 

 

 

 

 

 

 

Община, училища и детски 

заведения, читалища 

 

 

 

 

Община, училища и детски 

заведения, читалища 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

В рамките на утвърдения 

бюджет на съответните 

отговорни органи 

 

 

 

 

АСП – Агенция за социално подпомагане 

ДСП – Дирекция   «Социално подпомагане» 

ОЗД  - Отдел «Закрила на детето» 

МКБППМН – Местна комисия за борба с противообщественните прояви на малолетни и непълнолетни 

ПУ – Полицейски участък 

ИДПС – Инспектор детска предагогическа стая  

ДГ – Детски градини 

 

Общинската програма за закрила на детето за 2022 година на Община Николаево е разработена на основание чл. 6 ал.1 от Правилника за 

прилагане закона за закрила на детето и е в съответствие с приоритетите заложени в Националната програма за закрила на детето. 

Програмата е отворена за допълнителни промени, както и за подкрепа от други организации и институции   

 


