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Препис – извлечение! 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ  НИКОЛАЕВО 
 

РЕШЕНИЕ 

№ 100 

Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на 28.04.2020 г. с Протокол № 8 
 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето – Община Николаево за 2020 г. 
 

Общинската програма за закрила на детето за 2020 година на Община Николаево е разработена на основание чл.6, ал.1 от 

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

на детето. 

 

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, 

Общински съвет -Николаево  

 

Р Е Ш И: 

 
 

Приема Общинска програма за закрила на детето - Община Николаево за 2020 г. 

 

 

Общински съвет гласува с 12 гласа, от които „за“ - 12, „против” - няма, „въздържали се” – няма 

 

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на Об С: /П/ 

                                         / Юсеин Юсменов / 
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ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ЗЗААККРРИИЛЛАА  ННАА  ДДЕЕТТЕЕТТОО  ––  ООББЩЩИИННАА  ННИИККООЛЛААЕЕВВОО  22002200  ггооддииннаа  

  

                            ООббщщииннссккааттаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо  ее  ррааззррааббооттееннаа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс::    

  ККооннввееннцциияяттаа  ззаа  ппррааввааттаа  ннаа  ддееттееттоо  ннаа  ООООНН,,    

  ЗЗааккоонн  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо,,  

                              ООббщщииннссккааттаа  ппррооггррааммаа  ддооккууммееннттиирраа  ввоолляяттаа  ии  ггооттооввннооссттттаа  ннаа  ииннссттииттууццииииттее  вв  ООббщщииннаа  ННииккооллааееввоо  ззаа  ппооввиишшааввааннее  ккааччеессттввооттоо  ннаа  

жжииввоотт  ннаа  ддееццааттаа..  

                              ЗЗааккррииллааттаа  ннаа  ддееттееттоо  ссее  оосснноовваавваа  ннаа  ссллееддннииттее  ппррииннццииппии::  

  ЗЗааччииттааннее  ии  уувваажжееннииее  ннаа  ллииччннооссттттаа  ннаа  ддееттееттоо;;  

  ООттггллеежжддааннее  ннаа  ддееттееттоо  вв  ссееммееййннаа  ссррееддаа;;  

  ООссииггуурряяввааннее  ннаайй--ддооббрриияя  ииннттеерреесс  ннаа  ддееттееттоо;;  

  ССппееццииааллннаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттее  вв  рриисскк;;  

  ННаассъъррччааввааннее  ннаа  ддооббррооввооллннооттоо  ууччаассттииее  вв  ддееййннооссттииттее  ппоо  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо;;  

  ППооддббоорр  ннаа  ллииццааттаа,,  ппрряяккоо  ааннггаажжииррааннии  вв  ддееййннооссттииттее  ппоо  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо,,  ссъъооббррааззнноо  ттееххннииттее  ллииччннооссттннии  ии  ссооццииааллннии  

ккааччеессттвваа  ии  ггрриижжаа  ззаа  ттяяххннааттаа  ппррооффеессииооннааллннаа  ккввааллииффииккаацциияя;;  

  ВВррееммееннеенн  ххааррааккттеерр  ннаа  ооггррааннииччииттееллннииттее  ммееррккии;;  

  ННееззааббааввнноосстт  ннаа  ддееййссттввиияяттаа  ппоо  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо;;  

  ГГрриижжаа  вв  ссъъооттввееттссттввииее  сс  ппооттррееббннооссттииттее  ннаа  ддееттееттоо;;  

  ООссииггуурряяввааннее  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ддееттее  сс  ииззяяввееннии  ддааррббии;;  

  ННаассъъррччааввааннее  ннаа  ооттггооввооррннооттоо  ррооддииттееллссттввоо;;  
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  ППооддккррееппаа  ннаа  ссееммееййссттввооттоо;;  

  ППррееввааннттииввннии  ммееррккии  ззаа  ссииггууррнноосстт  ии  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо;;  

  ККооннттрроолл  ппоо  ееффееккттииввннооссттттаа  ннаа  ппррееддппррииееттииттее  ммееррккии;;  

                  ППооввиишшааввааннееттоо  ннаа  ббллааггооссъъссттоояяннииееттоо  ннаа  ддееттееттоо  ииззиисскквваа  ууттввъърржжддааввааннееттоо  ннаа  ррааззббииррааннееттоо  ии  ппооддххооддаа  ккъъмм  ппррааввааттаа  ннаа  ддееттееттоо  ккааттоо  

ппррааввооммоощщиияя  ии  ззааддъъллжжеенниияя  ннаа  ввссииччккии  ссттррууккттууррии,,  ооррггааннии  ии  ииннссттииттууццииии,,  ииммаащщии  ооттнноошшееннииее  ккъъмм  ддееццааттаа  ии  ссееммееййссттввааттаа  ннаа  ммеессттнноо  ннииввоо  ии  

ццееллееннаассооччееннаа  ррааббооттаа  ввъъвв  ввссииччккии  ооссннооввннии  ооббллаассттии  ––  ооббррааззооввааннииее,,  ззддррааввееооппааззввааннее,,  ссппоорртт  ии  ссввооббоодднноо  ввррееммее,,  ккууллттууррннии  ддееййннооссттии,,  ссооццииааллннии  

ддееййннооссттии,,  ппооддккррееппаа  ннаа  ддееццааттаа  ии  ссееммееййссттввааттаа,,  ооббщщеессттввееннаа  ссррееддаа  ии  ссииггууррнноосстт..  

                              ООссннооввннии  ппррииооррииттееттии::  

11..  ППооддооббрряяввааннее  ннаа  ссттааннддааррттаа  ннаа  жжииввоотт  ннаа  ввссяяккоо  ддееттее  ии  ггааррааннттииррааннее  ннаа  ппррааввооттаа  ммуу  ддаа  жжииввееее  вв  ппооддккррееппяящщаа  ррааззввииттииееттоо  ммуу  ссееммееййннаа  

ссррееддаа  ииллии  ббллииззккаа  ддоо  ссееммееййннааттаа  ссррееддаа..  

22..  ГГааррааннттииррааннее  ннаа  ммааййччииннооттоо  ии  ддееттссккоо  ззддррааввее  ии  ннаассъъррччааввааннее  ннаа  ззддррааввооссллооввнниияя  ннааччиинн  ннаа  жжииввоотт  ии  ззддррааввннаа  ккууллттуурраа..  

33..  ГГааррааннттииррааннее  ннаа  ддооссттъъпп  ннаа  ввссяяккоо  ддееттее  ддоо  ккааччеессттввеенноо  ооббррааззооввааннииее  ии  ггрриижжаа  ннаа  ввссееккии  ееттаапп  оотт  жжииззннеенниияя  ццииккъълл  ии  ппррииддооббииввааннее  ннаа  

ууммеенниияя  ии  ккооммппееттееннттннооссттии  ззаа  ппъъллннооццеенннноо  ввккллююччввааннее  вв  ооббщщеессттввооттоо..  

44..  ННаассъъррччааввааннее  ууччаассттииееттоо  ннаа  ддееццааттаа..  

5. Гарантиране правото на  всяко дете да живее в сигурна среда, превенция и защита от насилие и от други вредни въздействия и 

ефективен достъп до правосъдие. 

66..  ООссииггуурряяввааннее  ннаа  ввъъззммоожжннооссттии  ззаа  ууччаассттииее  ннаа  ддееттееттоо  ддоо  ииггррии,,  ссппоорртт,,  ккууллттууррннии  ии  ддррууггии  ддееййннооссттии,,  ккооииттоо  ппооддккррееппяятт  ррааззввииттииееттоо  ммуу..  

  

ДДееййннооссттииттее,,  ввккллююччееннии  вв  ппррооггррааммааттаа,,  ссаа  ссъъооббррааззееннии  сс  ппооттррееббннооссттииттее  ззаа  ггрриижжааттаа  ззаа  ддееццааттаа  вв  ООббщщииннаа  ННииккооллааееввоо..  ЗЗааллоожжееннии  ссаа  ррееааллнноо  

ииззппъъллннииммии  ддееййннооссттии,,  ккооииттоо  ддаа  ссппооммооггннаатт  ззаа  ррааззввииттииееттоо  ннаа  ппооллииттииккииттее  ззаа  ддееттееттоо  вв  ооттддееллннииттее  ссееккттооррии  ии  ззаа  ппооссттииггааннее  ннаа  ппоо--ееффееккттииввннаа  

ззаащщииттаа  ии  ггааррааннццииии  ннаа  ооссннооввннииттее  ппрраавваа  ннаа  ддееццааттаа  оотт  ооббщщииннааттаа  ввъъвв  ввссииччккии  ссффееррии  ннаа  ооббщщеессттввеенниияя  жжииввоотт..  
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ППррооеекктт!!  

ООББЩЩИИННССККАА  ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ЗЗААККРРИИЛЛАА  ННАА  ДДЕЕТТЕЕТТОО    

ННАА  ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА  ННИИККООЛЛААЕЕВВОО  

ЗЗАА  22002200  ГГООДДИИННАА  

 

ПРИОРИТЕТ: I 

 

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,  осигуряване на социални услуги; подкрепа деца с увреждания; превенция на родителските конфликти; закрила и интеграция 

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

 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени финансови 

средства 

1. Гарантиране на правото 

на детето да живее в сигурна 

семейна среда 

1.1. Подкрепа на семействата, в които се отглеждат 

деца чрез прилагане на нов подход в 

предоставяне правото на социално подпомагане 

и социални услуги, въведен в ЗСП и ППЗСП. 

 

1.2. 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. 

 

ДСП – ОЗД Гурково 

 

 

 

 

 

ДСП – ОЗД Гурково 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните институции 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните институции 
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1.3. Предприемане на навременни  действия по 

превенция на изоставянето на дете  съгласно 

Наредба за условията и реда за осъществяване 

на мерки за предотвратяване изоставянето на 

деца и настаняването им в институции, както и 

за тяхната реинтеграция. 

 

 

ДСП – ОЗД Гурково 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните институции 

 

 

 1.4. 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. 

 

1.5. Осигуряване на финансова подкрепа от 

Община Николаево чрез предоставяне на 

еднократни финансови помощи на деца и 

техните семейства в неравностойно 

положение. 

 

1.6. Предприемане на навременни  действия по 

превенция на изоставянето на дете  съгласно 

Наредба за условията и реда за 

осъществяване на мерки за предотвратяване 

изоставянето на деца и настаняването им в 

институции, както и за тяхната реинтеграция. 

 

 

1.7. Развитие на услугата "Приемна грижа" - 

доброволна и професионална, чрез 

популяризиране, обучение на приемни 

родители. 

 

 

 

ДСП – ОЗД Гурково 

 

 

 

 

Община Николаево 

 

 

 

 

 

ДСП - Николаево 

Община - Николаево 

 

 

 

 

 

ДСП - ОЗД Николаево 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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2.  Детско и семейно целево 

подпомагане, според 

индивидуалните 

потребности на детето с 

увреждане и на 

възможностите на 

семейството 

2.1. Предоставяне на съвременни помощни 

средства, приспособления и съоръжения и 

медицински изделия, включително 

компютризирани системи и съоръжения, 

предназначени за деца, в зависимост от 

потребностите им. 

2.2. Подпомагане с месечни помощи семействата с 

дете с  увреждания съгласно чл.8д от ЗСП 

ДСП - гр. Николаево 

 

 

 

 

 

ДСП - гр. Николаево 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

3. Планиране и развиване 

на социални услуги за деца 

и семейства  

 

3.1. Проект „Социално включване в община 

Николаево” – услуги „Семейно консултиране  и 

подкрепа“, „Формиране и развитие на 

родителските умения“ и „Здравна консултация 

за деца”. 

 

3.2. Социална услуга в общността „Център за 

социална рехабилитация и интеграция”.     

 

3.3. Разкриване на социална услуга от резидентен 

тип ЦНСТ за деца и младежи без увреждания. 

 

3.4. Популяризиране на услугата „Приемна грижа“ 

сред обществеността. 

 

3.5. Предоставяне на услуга „Личен асистент” по       

Закона за личната помощ.   

 

3.6. Развитие на услуги, заместващи родителската 

грижа, чрез приемна грижа и грижа за деца 

настанени в семейството на близки или 

роднини. 

Проект „Социално включване в 

община Николаево“  

 

 

 

 

ДСП - ОЗД Гурково 

Общинска администрация 

 

ДСП - ОЗД Гурково 

Общинска администрация 

 

ДСП - ОЗД Гурково 

Общинска администрация 

 

 

Община Николаево 

 

 

 

ДСП - ОЗД Гурково 

 

ОП „Развитие на 

човешките ресурси” 

2014-2020 

 

 

Държавно делегирана 

дейност 

 

Очаква финансиране 

като ДДД 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

Агенция за социално 

подпомагане  

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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ПРИОРИТЕТ II : 

 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 Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1.Намаляване на броя 

на децата от Общината, 

страдащи от социално-

значими заболявания  

 

 

 

 

 

 

1.1. Прилагане на различни подходи и практики за 

утвърждаване на модел на здравословното 

хранене в семейството и в училище. 

 

1.2. Провеждане на кампании за промотиране на 

здравето, здравословното хранене и 

здравословен начин на живот. 

 

 

 

1.3. Стимулиране на посещенията при личен лекар 

с цел профилактични прегледи и имунизации, 

включително при децата от етническите 

малчинства. 

 

1.4. Реализиране на програми по превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН, хепатит В и С и 

сексуално предавани болести. Оптимизиране 

на междуинституционалното сътрудничество в 

Лични лекари  

Класни ръководители 

Мед. с специалисти 

 

Общинска администрация 

Ръководства на училища и детски 

градини 

Специалисти училищно 

здравеопазване 

 

Специалисти училищно 

здравеопазване 

Лични лекари  

 

 

Ръководства на училища и детски 

градини 

Специалисти училищно 

здравеопазване 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на  

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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рамките на Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца в 

риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално 

предавани инфекции. 

 

  
 

2. Разширяване на 

профилактичните мерки 

за опазване здравето на 

децата 

2.1. Повишаване обхвата на деца с имунизации по 

Националния имунизационен календар. 

Съвместна работа със здравните институции и 

общинските служители за обхващане на деца 

от етнически общности в неравностойно 

положение.   

 

2.2. Осигуряване на възможности за осигуряване на 

психологическа помощ от специалист в 

училищата на територията на Общината. 

 

 

2.3. Своевременно уведомяване на Дирекция 

„Социално подпомагане“ от страна на личните 

лекари и мед. персонал при наличие на риск за 

дете в семейството.  

Личните лекари  

Общинска администрация 

 

 

 

 

Общинска администрация 

Ръководства на училища и детски 

градини. 

 

 

Специалисти училищно 

здравеопазване 

Лични лекари  

ОЗД – ДСП Николаево 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорната 

институция 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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3. Превенция на рисковото 

поведение и промотиране на 

здравето сред децата. 

3.1. Организиране на беседи свързани с 

профилактиката и промоцията на здравето.  

 

 

 

3.2. Разширяване дейността на училищното 

здравеопазване чрез организиране на дискусии, 

викторини, разпространяване на 

информационни материали с цел повишаване 

на информираността на децата.  

Ръководства на училища 

Специалисти училищно 

здравеопазване 

 

 

Ръководства на училища и детски 

градини. 

Специалисти училищно 

здравеопазване 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

ПРИОРИТЕТ III :  

 

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 интеркултурно 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). 

1.Прилагане на механизъм 

за съвместна работа на 

институциите  по 

обхващане и задържане в 

образователната система 

на деца и ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

1.1. Идентифициране на децата и учениците в 

задължителна училищна възраст, които не са 

обхванати в образователната система  и 

предприемане на мерки за обхващането им. 

 

1.2. Идентифициране на деца и ученици , отпаднали 

от училище и осъществяване на дейности за 

връщането им в образователната система. 

Училищни ръководства 

Ръководства на ДГ 

Екипите за  обхват 

ДСП - ОЗД  - Николаево 

 

Общинска администрация 

Училищни ръководства 

ДСП - ОЗД – Николаево, 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 
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училищна възраст 

 

 

 

 

 

1.3. Търсене на наказателна отговорност на 

родители, настойници и попечители, които не 

осигуряват присъствието на децата си в 

детските градини и в училищата за времето, 

през което те подлежат на задължителна 

предучилищна подготовка или на 

задължително обучение.  

 

1.4. Изготвяне на списък от мерки по отношение на 

всяко дете, което е идентифицирано като 

необхванато, отпаднало или застрашено от 

отпадане от образователната система.   

МКБППМН 

 

Община Николаево 

Училищни ръководства 

Ръководства на ДГ 

 

 

 

 

Общинска администрация 

Училищни ръководства 

Ръководства на ДГ 

 

 

институции 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните нституции 

 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

ПРИОРИТЕТ IV : 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  

 

1. Гарантиране правото на 

мнение от децата при 

разработване и прилагане 

на политики  за самите тях 

 

 

 

 

1.1. Развитие на дейности по ученическо 

самоуправление. 

 

 

1.2. Разширяване на обхвата на обучението по 

правата на човека и правата на детето в 

средното образование и предучилищната 

подготовка и възпитание чрез 

общообразователната им подготовка, 

извънкласни и извънучилищни дейности, 

популяризиране на специализираната 

електронна страница на ДАЗД и ЦКБППМН. 

 

1.3. Разработване на насоки за участие на децата в 

процесите на вземане на решения. 

Общинска администрация  

Училищни ръководства. 

 

 

Училищни ръководства,  

класни ръководители,  

МКБППМН,  

ДСП - ОЗД – Николаево 

 

 

 

 

 

Общинска администрация  

Училищни ръководства. 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 
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1.4. Популяризиране на създадените механизми за 

сътрудничество между детски/младежки 

съвети   и местни власти, и оказване на 

информационна и експертна подкрепа. 

Общинска администрация  

Училищни ръководства 
отговорните 

институции 

 

 

 
 

ПРИОРИТЕТ V : 

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, онлайн, обществени 

институции, места за спорт и др.); детски труд и закрила от експлоатация, трафик и др. вредни действия; достъп до правосъдие на 

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

1.Повишаване 

осведомеността на 

обществото, децата и на 

техните семейства 

относно правата на 

детето, насилието над 

деца и за стимулиране на 

активното им участие в 

противодействие на 

насилието и превенция на 

зависимостите 

1.1. Идентифициране на деца жертва на насилие и 

насочването им към подходящи социални 

услуги. 

 

1.2. Подобряване на системата за  сигнализиране на 

компетентните органи в случаите на 

злоупотреба с дете. 

 

1.3. Разпространение и популяризиране на 

информационни материали в училищата и 

детските градини за ранна превенция на 

насилието между и върху деца. 

 

1.4. Организиране на лекции, беседи, обучения на 

децата по теми, свързани с насилието, 

последици от извършените престъпления с цел 

превенция на детската престъпност и 

противообществените прояви, извършени от 

малолетни и непълнолетни. 

ДСП - ОЗД – Николаево 

Училищни ръководства,ИДПС 

лични лекари 

 

ДСП - ОЗД – Николаево 

Община Николаево 

МКБППМН 

 

 

МКБППМН 

Директори на училища и детски 

градини 

 

 

Училищни ръководства 

МКБППМН 

ПУ – Николаево 

ИДПС 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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2. Работа на 

мултидисциплинарния екип 

в Община Николаево, като 

координационен механизъм 

за взаимодействие при 

работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в 

риск от насилие и за 

взаимодействие при 

кризисна интервенция 

2.1. Провеждане на незабавни, адекватни и 

координирани действия при сигнал за насилие 

над дете или в риск от насилие, както и в 

случаите на необходимост от кризисна 

интервенция с цел предотвратяване на риска от 

насилие и намаляване на ефекта на 

преживяното от детето. 

 

2.2. Прилагане на междуинституционален подход в 

работата по сигнала с цел бързо и ефективно 

проследяване на всеки конкретен случай и при 

изготвянето на съвместен план за действие с 

разписани конкретни задачи и срокове на 

изпълнение. 

 

2.3. Предприемане не ефективни мерки за 

намаляване на броя на ранните бракове. 

ДСП – ОЗД Гурково 

Община Николаево 

ПУ - Николаево 

МКБППМН 

ИДПС 

 

 

 

ДСП – ОЗД Гурково 

Община Николаево 

ПУ - Николаево 

МКБППМН 

ИДПС 

 

ДСП –  ОЗД Гурково 

Община Николаево 

ПУ - Николаево 

МКБППМН 

ИДПС 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните  

на отговорните 

институции  

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните  

на отговорните 

институции 

3.Провеждане на 

последователна, 

целенасочена , превантивна 

и корекционно 

възпитателна работа за 

намаляване броя на 

противообществените 

прояви на територията на 

общината 

3.1. Провеждане на срещи и беседи с родители на 

малолетни и непълнолетни правонарушители, с 

техните учители и възпитатели. 

 

3.2. Извършване на периодични проверки на 

мобилната група от ПУ и ОЗД  с цел превенция 

на попадането на деца на улицата и контрол по 

спазване на обществения ред. 

 

3.3. Системно разпространение на здравно 

образователни материали по превенция на 

употребата на наркотични вещества, алкохол и 

цигари. 

МКБППМН 

ИДПС 

 

 

ПУ - Николаево 

ДСП - ОЗД Николаево 

ИДПС 

 

 

РЗИ,БЧК 

Община Николаево 

Училищни ръководства 

МКБППМН 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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4. Повишаване на 

обществената 

ангажираност с 

проблемите на децата в 

Интернет 

4.1. Организиране на тематични срещи и часове на 

класа по проблемите на безопасността на 

децата в Интернет. 

 

4.2. Популяризиране на съществуващите линии за 

сигнализиране на деца в риск – телефон 

116 111 и web 112 като и телефон 116 000 – за 

изчезнали деца,  чрез подходящи материали.   

Училищни ръководства 

 

 

 

ДСП - ОЗД Николаево 

Училищни ръководства 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

5. Осигуряване правото 

на децата 

правонарушители на 

справедливо и 

законосъобразно 

отношение при зачитане 

на тяхното достойнство 

5.1. Системно провеждане на индивидуално – 

възпитателна работа и психологическо 

консултиране на деца, извършители на 

противообществени прояви. 

 

 

МКБППМН 

ПУ –Николаево 

Училищни комисии 

ДПС - Николаево 

ИДПС 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

 

 

6. Оказване на ефективна 

закрила на непридружени 

деца и деца – жертва на 

трафик завръщащи се от 

чужбина. 

6.1. Прилагане на Координационния механизъм за 

рефериране и обгрижване на случаи на 

непридружени деца и деца – жертви на трафик, 

завръщащи се от чужбина.  

 

6.2. Проследяване на случаите на деца  

непридружени деца и деца жертва на 

трафик, завръщащи се от чужбина. 

Общинска администрация 

ДСП- ОЗД Николаево 

ПУ - Николаево 

МКБППМН 

  

ДСП - ОЗД Николаево 

ПУ - Николаево 

МКБППМН, ИДПС 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

7. Намаляване броя на 

децата - жертви на пътно-

транспортни 

произшествия 

7.1. Повишаване на информираността на децата за  

          опасностите по пътя и правилата за движение. 

 

7.2. Популяризиране на ефективни практики 

свързани с безопасността на децата на пътя. 

Общинска администрация 

ПУ - Николаево 

Училищни ръководства 

ПУ - Николаево 

Общинска администрация 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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ПРИОРИТЕТ VІ: 

 

Стратегическа цел: ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО ДО ИГРИ, СПОРТ, КУЛТУРНИ И ДРУГИ 

ДЕЙНОСТИ, КОИТО ПОДКРЕПЯТ РАЗВИТЕИТО МУ. 

 

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; създаване на условия за развитие на способностите на детето; стимулиране на детски и 

младежки общности за култура, отдих и свободно време;ество . 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1.Достъп на всички деца до 

културни, спортни и 

туристически дейности. 

 

 

1.1. Организиране на клубове по интереси в 

училищата и образователните звена за 

оптимизиране и осмисляне на свободното 

време на учениците и организиране на 

спортни и др. състезания. 

 

1.2. Подпомагане и популяризиране дейността на 

спортните клубове, стимулиране участието на 

по-голям брой деца в тях. 

 

1.3. Насърчаване участието на децата в масови 

ученически спортни прояви, планирани в 

националния спортен календар на МОН и 

спортния календар на Общината.  

 

1.4. Изготвяне на летен календар за занимания по 

интереси в клубове, школи, училищни 

центрове и др. 

Общинска администрация 

Ръководства на детски градини, 

училища  

Читалища 

 

Общинска администрация, 

Ръководства на детски градини, 

училища  

Читалища 

 

Общинска администрация, 

Ръководства на детски градини, 

училища  

 

 

Общинска администрация, 

Ръководства на детски градини, 

училища  

Читалища 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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2.Разширяване на 

възможностите за участие 

на децата с увреждания, 

децата в неравностойно 

положение и децата с 

асоциално поведение в 

различни форми на отдих, 

спорт, културни дейности и 

занимания по интереси 

2.1. Включване на децата с увреждания в културни и 

други инициативи на територията на общината. 

 

 

2.2. Осигуряване  на достъпа на децата с увреждания 

за ползване на спортните съоръжения и 

комплекси на територията на общината. 

 

Общинска администрация 

Училища и детски градини 

Читалища 

 

  

Общинска администрация 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

3.Идентифициране и 

подпомагане на децата с 

изявени дарби.  

3.1. Осигуряване на условия за занимания по 

интереси и за изява на деца и ученици в 

областта на науките, технологиите, изкуството 

и спорта.  

 

3.2. Насърчаване на децата с изявени дарби чрез 

предоставяне на стипендии. 

Ръководства на детски градини и 

училища. 

Общинска администрация  

 

 

Общинска администрация 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

АСП – Агенция за социаолно подпомагане 

ДСП – Дирекция «Социално подпомагане» 

ОЗД  - Отдел «Закрила на детето» 

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

ПУ – Полицейски участък 

ИДПС – Инспектор детска предагогическа стая  

ДГ – Детски градини 

 

Общинската програма за закрила на детето за 2020 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.  
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Отчет за изпълнение на програмата за закрила на детето в Община Николаево 
 

В Община Николаево националната политика в областта на закрилата на детето за 2019 год. се реализира чрез Общинска програма за 

закрила на детето за 2019 г, приета с Решение №410/30.04.2019 г. на Общинския съвет Николаево. 

Основно извършената през годината работа по изпълнение на поставените в Програмата задачи се свежда до изпълнението на 

мероприятия, залегнали в Националната програма за закрила на детето за 2019 год. 

 

Приоритет I: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. 

През изтеклия период ОЗД при ДСП Гурково работи съвместно с отговорните институции ангажирани пряко с провеждането на 

държавната политика за закрила на детето – Община Николаево, МКБППМН, ДПС, МВР, училища, детски градини, лични лекари, МВР и 

др.  

Дейността в подкрепа на семействата и деца в риск се извършва от Отдел ”Закрила на детето” към ДСП Гурково, чрез създаване на 

мотивация за отглеждане на детето и мерки за закрила в семейна среда. На семействата и децата се предоставя информация относно 

достъпа до социална подкрепа и помощ, алтернативни услуги, семейно консултиране, дневни детски градини и др. Социалните услуги, 

които можем да предложим на деца в Общината са твърде малко. През изминалия период можем да отчетем, че от община Николаево две 

деца са настанени в приемни семейства. 

През 2019 г. Община Николаево предостави социална услуга „Личен асистент” на 3 деца с увреждания по ПМС 344 от 2018 г.  

Община Николаево работи по Проект за социално включване, като предоставя услуги „Формиране и развитите на родителски умения“, 

„Здравна консултация за деца” и „Допълнителна подготовка за равен старт в училище”. По проекта са обхванати за 2019 г 133 деца. 

Като алтернативна грижа за деца в риск в Общината се популяризира и професионалната приемна грижа. Към настоящия момент няма 

кандидати, заявили желание да станат приемни родители.  

За подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел на ЗЗД – отглеждане на децата в семейна среда, ОЗД при ДСП 

Гурково предоставя финансова подкрепа на 20 деца, настанени в семейството на близки или роднини. 

Дирекция „Социално подпомагане” осигурява финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за месечно социално 

подпомагане, за децата, които отглеждат. През отчетния период са подпомогнати 281 социално слаби семейства. Общо 571 семейства, от 

тях 1141 деца от Община Николаево, се подпомагат на основание чл.7 , чл.8, чл.6 и чл.5а от ЗСПД.   

Своевременно се оказва социална и психологическа подкрепа на семейства за предотвратяването на изоставяне на деца. 

Семействата, отговарящи на условията за месечно подпомагане, своевременно са насочвани към включване в програми по заетост.   
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Дирекция „Социално подпомагане” гр. Гурково оказва подкрепа на деца с увреждания и техните семейства чрез оказване на съдействие, 

консултиране и предоставяне на помощни средства. През изминалия период  са отпуснати месечни помощи на 24 родители /осиновители/, 

които отглеждат деца с трайни увреждания съгл. чл.8д от ЗСПД.  

Приоритет II. Подобряване здравето на децата: 

Намаляване броя на децата, страдащи от социално значими заболявания чрез реализиране на програми за здравословно хранене и 

здравословен начин на живот. Децата от I-ви до IV-ти клас получават безплатна закуска, съобразена с изискванията за здравословно 

хранене. Друга мярка, която се реализира е „Училищен плод“. 

На територията на Община Николаево има регистрирани 24 деца с увреждания, които  се подпомагат от Дирекция „Социално 

подпомагане“ Гурково. 

Приоритет III.Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование 

ОЗД при ДСП Гурково работи с родителите на деца, застрашени от отпадане от училище. При постъпване на сигнал за отпадане на дете от 

образователната система се провеждат срещи и разговори, както с родителите, така и с детето. Работата на ОЗД с родителите е насочена 

единствено към интересите и нуждите на детето от образование.  Работата с целевата група деца и родители е насочена предимно към 

повишаване на  мотивацията  им децата да посещават редовно училище и посредничество с училищата за подпомагане на децата, срещащи 

трудности в усвояването на учебния материал. Относно децата със специални образователни потребности ОЗД  предоставя информация и 

консултация на техните родители. През 2019 година на 8 деца със специфични образователни потребности от Община Николаево са 

осигурени ресурсни учители.   

Приоритет IV. Насърчаване на участието на децата. 

Децата от Община Николаево активно се включват в обществения живот на града, вземат активно участие в училищните ръководства. 

Необходимо е да бъде допълнително развивана и популяризирана темата за детското участие, за да има гаранции, че когато институциите 

вземат решения по детските въпроси, мнението на децата ще бъде чуто и те максимално ще са насърчени да изразяват своето мнение и 

становище.  

Детското участие следва да бъде развито и популяризирано на местно ниво - в общностите, в които живеят и се развиват децата. 

Приоритет V: Повишаване на ефективността на мерките за закрила на деца от насилие, злоупотреба и други форми на 

експлоатация 
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Съвместно с МКБППМН и Детска педагогическа стая са изнесени беседи и разпространени дипляни, помагала за ученици и родители с 

насоки за действие и противодействие на случаите на насилие. През отчетния период не са регистрирани случаи на насилие над дете. 

Нямаме регистрирани просещи деца, деца на улицата, деца - жертва на трафик, на сексуална експлоатация и репатрирани деца. 

През отчетния период мултидисциплинарният екип, които работи по Координационен  механизъм за взаимодействие при работа в случай 

на деца, жертва на насилие или в риск от насилие, е бил свикан 5 пъти по повод постъпили сигнали за непълнолетни бременни или родили 

момичета под 16 години. На тези срещи са представени случаите на участниците, съставени са протоколи и са изготвени планове за 

действие. За постъпилите сигнали в ОЗД при ДСП гр. Гурково има отворени случаи и предприети необходимите мерки за закрила 

съгласно ЗЗД. 

През изтеклия период МКБППНП към Община Николаево е разгледала възпитателни дела на 14 деца правонарушители, някои от тези 

деца имат по две и повече наложени възпитателни мерки, съгласно чл.13 от ЗБППМН. При разглеждането на всяко възпитателно дело е 

присъствал представител от Отдел “Закрила на детето” при ДСП гр. Гурково, с цел осигуряване на справедливо, законосъобразно 

отношение и зачитане на тяхното достойнство. Представители на ОЗД при ДСП Гурково присъстват на всички дела, при които се налага 

изслушване на дете съгласно чл.15 ал.1 от ЗЗД. През изминалия период четири деца от гр.Николаево са настанени във Възпитателно 

училище–интернат - гр.Ракитово, обл.Пазарджик. 

В училищата периодично се провеждат беседи, с цел повишаване на знанията, транспортната култура и поведение на децата за безопасно 

движение по пътищата.  

Популяризирана е националната телефонна линия за деца в България 116 111 и web112, както и телефон 116 000 – за изчезнали деца. 

Линиите са безплатни за потребителите и осигуряват на децата достъпен механизъм за получаване на специализирана помощ по всяко 

време на денонощието. 

 

Приоритет VIІ. Отдих свободно време и развитие на способностите на детето: 

 

В Община Николаево има сформиран волейболен клуб, в който активно се включват ученици. 

 

Читалищата в Общината са средища за развиване на дарбите и таланта на децата. Община Николаево се явява като координатор на цялата 

извънкласна и извънучилищна дейност, в изпълнение на държавната политика за осмисляне на свободното време на децата, за да могат да 

се развиват техните интереси и способности. 

През отчетния период нямаме регистрирани деца с изявени дарби съгласно Програмата за закрила на деца с изявени дарби. 

 

 

 


