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ПРИОРИТЕТ І :  

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

 

1.Укрепване на сътрудничеството и 

взаимодействието на местните 

власти, институции и организации, 

работещи в сферата на закрила на 

детето, с оглед подобряване живота 

на децата  

 

 

 

 

1.1.Провеждане на работни срещи с 

представители на Д „СП” и Общинска 

администрация за синхронизиране 

работата по отношение на социалните 

услуги, които могат да се предоставят в 

общността 

 

1.2.Осигуряване на доходи и финансова 

подкрепа за децата, отглеждани в 

семейства, отговарящи на условията за 

месечно социално подпомагане 

 

Дирекция „СП”,  

Община Елена 

 

 

 

 

 

 Дирекция „СП” 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

 

 



 3 

2.Оказване подкрепа на отговорно 

родителство 

2.1.Подкрепа на доходите на 

родителите/осиновителите, когато 

отглеждат деца с трайни увреждания и на 

семейства на роднини или близки и 

приемни семейства, при които са 

настанени деца с трайни увреждания по 

реда на чл. 26 от ЗЗД чрез предоставяне 

на месечна добавка в размер на 70 % от 

минималната работна заплата за тези 

деца до 18 годишна възраст и до 

завършване на средно образование, но не 

по-късно от 20 г. възраст 

 

2.2.Подкрепа на семействата с деца до 

завършване на средно образование, но не 

повече от 20 г. възраст, обвързана с 

редовно посещение на училище. 

 

2.3.Осигуряване на доходи и финансова 

подкрепа на семейства, отговарящи на 

условията за месечно социално 

подпомагане за децата, които отглеждат  

 

2.4.Информиране за начините на 

семейното планиране и предпазване от 

ранно забременяване при 

подрастващите-беседа «Превенция на 

ранното забременяване» 

 

  

 

Дирекция „СП”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция „СП”  

 

 

 

 

Дирекция „СП”  

 

 

 

 

Община Елена,  

Дирекция „СП”- 

отдел „ЗД”, 

училища,  

МБАЛ «Д-р Д. Моллов-

Елена» ЕООД  

 

 

 

  

 

 

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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3.Развиване на мерки в подкрепа на 

родителите при наличие на риск за за 

изоставяне на дете 

3.1.Подкрепа на семействата в 

съответствие и изпълнение на основната 

цел на ЗЗД – отглеждане на децата в 

семейна среда чрез развиване на 

алтернативни услуги за деца, както и 

чрез предоставяне на финансови помощи 

и/или помощи в натура 

 

3.2.Прилагане на мерки за превенция на 

изоставянето чрез осигуряване на 

педагогическа, психологическа и правна 

помощ, насочване към подходящи 

социални услуги  

 

3.3.Оптимизиране взоаимодействието 

между родилно отделение на МБАЛ, 

отдел „ЗД” и ДМСГД за предотвратяване 

постъпване на деца в институция 

 

 

3.4.При предоставяне на полицейска 

закрила на дете осигуряване на 

медицинско лице при транспортирането 

му 

 

 

Дирекция „СП”,  

Община Елена 

 

 

 

 

 

 

Община Елена, 

Дирекция „СП”  

училища 

 

 

 

Дирекция „СП”- 

отдел „ЗД”, 

АГО на МБАЛ,  

ДМСГД 

 

 

Дирекция „СП” 

РУ на МВР, МБАЛ  

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции, дарения 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

  

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

4.Поддържане на мрежата и развиване 

на социалните услуги и форми за 

грижа за децата и техните семейства 

4.1.Идентифициране на потребностите, 

планиране и разкриване на нови 

социални услуги за деца  

 

 

 

4.2. Периодичен контрол и оценка на 

предоставяните социални услуги за деца 

в институции и в общността 

 

 Дирекция „СП”, 

 Община Елена 

 

 

 

 

Дирекция „СП”- 

отдел „ЗД”, 

Община Елена 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции и 

средства по 

програми 
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  4.3.Популяризиране на социалната 

услуга «приемна грижа» 

 

 

4.4.Консултиране, насочено към 

подобряване качеството на грижи за 

настанените деца в семейства на роднини 

и близки или приемни семейства 

 

 Дирекция „СП”, НПО, 

 Община Елена 

 

 

Дирекция „СП”- 

отдел „ЗД” 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

6.Повишаване качеството на 

социалните услуги за деца в 

институциите 

 

6.1. Подобряване на материалната база в 

ДДМУИ с. Ил.рът - изграждане на 

сензорна стая, обновяване на стая за 

срещи с роднини и близки на деца, 

настанени в ДДМУИ «Надежда» с. 

Илаков рът. 

 

 

6.2.Повишаване квалификацията на 

персонала, работещ в институции, 

предоставящи социални услуги за деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДДМУИ с. Ил. рът,  

Община Елена, НПО 

 

 

 

 

 

 

ДЦДМ гр. Елена,  

ДДМУИ с. Ил. рът 

 

 В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции и 

спонсорство 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 6 

ПРИОРИТЕТ ІІ :  

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО 

ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени финансови 

средства 

1.Проследяване на обхванатите и 

необхванати деца и движението в 

образователната система. 

1.1 Подобряване координация между 

РИО-В. Търново, община, училища и 

детски градини с цел превенция на 

отпадане от образователната система. 

 

1.2.Разработване на програми и 

проекти и осъществяване на дейности 

за превенция на отпадането на 

учениците от училище 

 

 

 

1.3.Повишаване ролята на училищните 

настоятелства в създаването на 

стимулираща учебна среда 

 

 

 Община Елена 

 Училища,  

 детски градини  

  

 

Училища, 

Община Елена 

 

 

 

 

  

Училища, 

училищни 

настоятелства 

  

 

 

 

 

 В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции и средства 

по програми 

 

 

2.Социално включване и развитие на 

интегрираното обучение и 

осигуряване на равен достъп и 

качествено образование на децата и 

учениците със специални 

образователни потребности 

 

 

 

 

2.1. Осигуряване на подкрепяща среда 

в детските градини и училищата за 

включване на деца със СОП в 

образователния процес 

  

 

 

2.2.Развитие капацитета на 

педагогическите кадри за работа с деца 

и ученици със СОП чрез обучения 

 

 

 

 Училища и детски 

градини, Община Елена, 

Дирекция „СП”- 

отдел „ЗД” 

 

 

 

Училища и детски 

градини  

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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3.Развиване на образователни и 

социални услуги, насочени към деца, 

отпаднали и необхванати от 

образователната система и деца с 

увреждания  

3.1.Осигуряване на подкрепа за деца с 

увреждания и техните семейства, 

достъп да образователни и социални 

услуги и включване при реализация на 

национални и оперативни програми 

(личен, социален асистент) 

 

 

3.2.Осигуряване на подходяща 

подкрепа за децата, застращени от 

отпадане и необхванати от 

образователната система  

  

 

3.3. Индивидуална работа с деца, 

застрашени от отпадане от училище 

 

Община Елена, 

Дирекция „СП”, 

ДЦДМУ,  

ДДМУИ,  

училища и детски 

градини  

 

 

 Училища, 

Община Елена, 

Дирекция „СП”- 

отдел „ЗД” 

 

 

 Училища, МКБППМН, 

Дирекция „СП”- 

отдел „ЗД” 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции и средства 

по програми 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

4.Социално включване и разширяване 

на образователната интеграция на 

децата и учениците от етническите 

малцинства  

4.1.Осигуряване на равен достъп до 

обучение и образование на деца и 

ученици от етническите малцинства 

/ОП «РЧР» «Интеграция на децата и 

учениците от етническите малцинства 

в образователната система»./ 

 

4.2.Повишаване мотивацията на деца и 

ученици от етническите малцинства за 

включване в образователната система – 

създаване на междуинституционален 

мобилен екип 

 

 

 

 

 

Община Елена,  

Училища и 

детски градини,  

 

 

 

 

Община Елена,  

Дирекция „СП” – отдел 

„ЗД”,  

МКБППМН, Детска 

педагогическа стая, 

училища  

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции и средства 

по програми  
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ПРИОРИТЕТ ІІІ :  

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1.Повишаване информираността на 

децата и родителите за здравословно 

хранене и природосъобразен начин на 

живот. Превенция на социално-

значими заболявания. 

1.1.Провеждане на информационни 

беседи за здравословно хранене и 

здравословен начин на живот на децата 

Кампания „Да се храним здравословно, 

стига да знаем как” 

 

 

 

Училища, 

детски градини,  

детска ясла, 

Комисия за детето 

 

  

2.Разширяване на превантивни и 

профилактични мерки за опазване 

физическото и психическото здраве на 

децата 

2.1. Провеждане на информационна 

кампания за борба с рисковите 

фактори, влияещи негативно при 

физическото и психическо развитие на 

децата 

Комисия за детето, 

Училища и детски 

градини 

 

3. Повишаване информираността на 

децата за разпространение на 

ХИВ/СПИН, болести, предавани по 

полов път и злоупотреба с 

психоактивни вещества. 

3.1. Създаване и разпространение на 

информационни материали за децата в 

училищна възраст за повишаване 

информираността за 

разпространението на ХИВ/СПИН и 

употреба и злоупотреба с 

психоактивни вещества. Провеждане 

на анти спин кампания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКБППМН, отдел „ЗД”, 

младежка организация на 

БЧК, 

училища  

  

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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ПРИОРИТЕТ ІV : 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1.Осъществяване на превенция на 

насилието, сексуалната и трудова 

експлоатация и злоупотребата с деца и 

повишаване осведомеността и 

ангажираността на обществеността 

1.1. 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 

Провеждане на информационна 

кампания за превенция на насилието 

 

1.2. Актуализиране и разширяване на 

дейността по Националната програма 

«Работа на полицията в училище» 

 

1.3.Популяризиране на националната 

горещата телефонна линия за деца в 

риск(тел. 116 111) и на общинска 

телефонна линия за деца в риск (63 59) 

 

Отдел„ЗД”, МКБППМН,  

Комисия за детето,  

Училища и детски 

градини 

  

 

 

 

 

РУ на МВР  

 

 

 

Дирекция „СП”- отдел 

„ЗД”, Комисия за детето  

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

  

 

2.Повишаване на обществената 

информираност по отношение на 

опасностите за децата при работа в 

интернет 

2.1.Популяризиране на 

необходимостта от целенасочена 

работа по предпазване на децата от 

материали с вредно и незаконно 

съдържание в интернет 

РУ на МВР  
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2.Повишаване на професионалната 

компетентност на специалистите, 

работещи с деца, за разпознаване 

белезите на насилие и незабавно 

сигнализиране за случаите на насилие 

2.1.Популяризиране на дейността на 

отдел «Закрила на детето» и на 

Комисията за детето, свързана с 

предотвратяване на риска от насилие в 

семейството, училището и на улицата 

 

2.2.Участие на специалисти, работещи 

с деца в курсове и семинари.  

Дирекция „СП”- отдел 

„ЗД”, 

Община Елена  

 

 

 

 Дирекция „СП”- отдел 

„ЗД” и институциите 

работещи с деца 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

3.Развиване на дейности, 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 

3.1.Включване на деца, жертви на 

насилие и трафик в подходящи форми 

на работа и интеграция  

 

 

3.2.Разпространение на 

информационни материали, свързани с 

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  

 

 Дирекция „СП”- отдел 

„ЗД”, РУ на МВР  

  

 

 

Дирекция „СП”- отдел 

„ЗД”, РУ на МВР 

Община Елена, училища 

 

 

 

  

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

4.Намаляване броя на децата, жертви 

на пътнотранспортни произшествия 

4.1. Превантивна дейност по опазване 

на живота и здравето на децата в 

движението по пътищата, чрез 

осъществяване на съвместни 

инициативи на институциите и 

средствата за масова информация  

РУ на МВР,  

Община Елена,  

отдел „ЗД”,  

училища и детски 

градини 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 
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ПРИОРИТЕТ V : 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1.Повишаване на информираността на 

децата за техните права и задължения 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.Разширяване на обхвата на 

обучение по правата на човека и 

правата на детето в образователната 

система и предучилищната подготовка 

и възпитание чрез използване 

възможностите на извънкласните, 

извънучилищните дейности и 

възможностите на 

общообразователната подготовка 

 

 Училища и детски 

градини, Комисия за 

детето,  

Дирекция „СП”  

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните институции 

 

 

 

2.Повишаване на социална 

ангажираност на децата 

2.1.Участие на децата в общинския, 

училищния вестник и в заседания на 

общинския съвет  

Училища,  

Община Елена 

  

 

 

 

 

 

3.Насърчаване формирането на активна 

гражданска позиция по всички 

въпроси, касаещи децата в община 

Елена 

3.1.Формирането на активна 

гражданска позиция в родителите и 

обществеността  

Община Елена, 

родителски общности, 

НПО,  

институции, работещи с 

деца  
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ПРИОРИТЕТ VI : 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1.Увеличаване броя на децата, 

участващи в спортни, културни, 

развлекателни дейности, клубове по 

интереси и други занимания в 

свободното време  

 

1.1.Организиране и провеждане на 

културни и спортни мероприятия за 

деца 

 

 

 

 

 

1.2.Еднократно финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби, 

съгласно Наредбата за условията и 

реда за осъществяване на специална 

закрила на деца с изявени дарби 

 

 

1.3.Предоставяне на морални и 

материални награди на деца с изявени 

дарби, които не са включени в 

програмата по Наредбата за условията 

и реда за осъществяване на специална 

закрила на деца с изявени дарби 

  

Община Елена,  

Училища, детски градини, 

Общински детски 

комплекс, школа по 

изкуствата, културните 

институции и спортни 

организации 

 

 

Община Елена,  

училища 
 

 

 

 

 

 

Община Елена,  

Училища и детски 

градини  
 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции, 

спонсорство 
 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции, 

спонсорство 

2.Разширяване възможностите за 

участие на деца с увреждания и деца в 

неравностойно положение в различни 

културни и спортни прояви и 

занимания по интереси 

2.1. Организиране и провеждане на 

културни прояви и спортно-

състезателни дейности за деца с 

увреждания 

 

 

 

Община Елена, училища, 

детски градини, ДДМУИ, 

ДЦДМУ  

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции, дарения 
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2.2 Предоставяне на морални и 

материални награди на деца с 

увреждания при участие във спортни и 

културни прояви и дейности по 

интереси 

Община Елена, училища, 

детски градини, ДДМУИ, 

ДЦДМУ  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции, дарения 

 

  

  

ООббщщииннссккааттаа  ппррооггррааммаа  ззаа  ззааккррииллаа  ннаа  ддееттееттоо  ее  ппррииееттаа  сс  РРеешшееннииее  №№2266  оотт  1144..0044..22001100  ггооддииннаа,,  ППррооттооккоолл  №№  55//1144..0044..22001100  гг..  

ннаа  ООббщщииннссккии  ссъъввеетт  ––  ЕЕллееннаа..  

 

 

 

СИМЕОН КЪНЧЕВ 

Председател на  

Общински съвет – Елена 


