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Общинска  програма за закрила на детето за 2022г. 

 
Настоящата програма се основава на Конвенцията на правата на детето на ООН, Закона за закрила на 

детето и подзаконовите му нормативни актове, както и в изпълнение на следния стратегически документ: 
 

 Стратегия на ЕС  за  правата на детето 
 

 

Основни принципи и цели на Програмата: 
 

 Осигуряване на висшите интереси на детето; 

 Зачитане и уважение личността на детето; 

 Отглеждане на детето в семейна среда; 

 Създаване на устойчиви механизми за повишаване качеството на грижите и услугите за деца 

 

 

Задачи на Програмата: 

 

С цел повишаване качеството на живот и гарантиране правата на децата в община Брацигово, в Програмата за 

закрила на детето през  2022г.  са определени приоритетите на общинско ниво в областта на детската грижа, съобразно 

специфичните местни потребности и ресурси. Тяхното реализиране обуславя ангажираност и активно взаимодействие между 

държавни и местни структури ангажирани в сферата на закрилата на детето. 

 

 

Институции за реализиране на Програмата: 

 

Комисия за детето  при община Брацигово, отдел „Закрила на детето” при ДСП - Пещера, Община Брацигово, 

МКБППМН, Училищните ръководства,  Детски заведения,  КСУДС гр. Брацигово -  Център за настаняване от семеен тип за 

деца без увреждания – западно и южно крило ,  Център за обществена подкрепа,  Преходно жилище, Център за работа с деца на 

улицата, Дневен център за деца и/или младежи с увреждания,  РУ на МВР гр. Пещера  и др. 
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ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ЗЗААККРРИИЛЛАА  ННАА  ДДЕЕТТЕЕТТОО    22002222  ггооддииннаа  
 

 

ПРИОРИТЕТ І : 

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

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени финансови 

средства 

1. Превенция на изоставянето и     

   деинституционализация    

   на грижите за деца, чрез  

   развитие на социалните 

  услуги в общността за  

  подкрепа на семейства и  

  деца в риск. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Гарантиране правото да  

   детето да живее в семейна   

   среда. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Създаване на условия за повишаване на родителския 

капацитет чрез услуги за подкрепа на деца и семейства в КСУДС 

- Център за обществена подкрепа и Център за работа с деца на 

улицата. 

 

 

1.2. Предоставяне на социални  услуги от резидентен тип за деца 

в риск в Център за настаняване от семеен тип за деца без 

увреждания, „Преходно жилище” в гр. Брацигово. 

 

1.3. Осигуряване на условия за подкрепа на семействата на деца 

с увреждания, чрез предоставяне на социални услуги в Дневен 

център за деца и /или младежи с  увреждания  гр. Брацигово. 

 

 

1.4 Осигуряване на еднократна финансова помощ на семейства 

на деца в риск, на  роднини и близки, при които е настанено дете 

по смисъла на Закона за закрила на детето. 

 

2. Включване на деца и семейства от ромски произход, в риск от 

маргинализиране в дейностите на Център за обществена 

подкрепа  гр. Брацигово и Център за работа с деца на улицата гр. 

Брацигово.  

 

2.1 Осигуряване на безплатен транспорт на деца с увреждания, 

от дома им до учебното заведение и до социалната услуга.  

Дирекция ”Социално подпомагане” - 

Пещера,  

Комисията за детето, 

Община Брацигово и КСУДС гр. 

Брацигово 

 

Дирекция „Социално подпомагане”- 

Пещера, 

Община Брацигово 

КСУДС гр.Брацигово 

 

Дирекция „Социално подпомагане”- 

Пещера, 

Община Брацигово 

КСУДС гр.Брацигово 

 

Дирекция „Социално подпомагане- 

Пещера” 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане” - 

Пещера, 

Община Брацигово 

КСУДС гр.Брацигово 

 

Община Брацигово 

КСУДС гр.Брацигово 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции  

 

 

 

държавно – делегирана 

дейност 

 

 

 

държавно – делегирана 

дейност 

 

 

 

държавно – делегирана 

дейност 

 

 

държавно – делегирана 

дейност 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции  
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3. Мониторинг върху   

 спазване правата на децата   

 и стандартите за качество   

 на услугите за деца на  

 територията на община 

Брацигово . 

 

3.1.Осъществяване на контрол, относно спазването на  

стандартите от Приложение №3 към чл.48 от НКССУД във 

всички социални услуги за деца от резидентен тип и в общността  

на територията на община Брацигово.  

 

1. 3.2.  Извършване на проверки по сигнали за нарушаване на  

2. правата на децата. 

3.  

4.  

 

Дирекция „Социално подпомагане” - 

Пещера, 

Община Брацигово 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане” - 

Пещера, 

Комисия за детето и  

РУ на МВР - Пещера 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции  

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции  

4. Развитие на социалните   

 услуги в общността за   

подкрепа на децата и   

семействата. 

 

4.1. Идентифициране на потребностите с цел развитие на 

разкритите социални услуги в общността. 

 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане” - 

Пещера, 

Община Брацигово и  

НПО 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  на отговорните 

институции 

 

5.  Развиване на алтернативни 

услуги за семейна грижа. 

5.1. Консултиране, насочено към подобряване качеството на 

грижи за настанените деца в семейства на роднини или близки. 

Дирекция  “Социално подпомагане” - 

Пещера , 

Център за обществена подкрепа  - 

Брацигово 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

6. Увеличаване достъпа до 

дневни грижи за деца. 

 

 

 

 

7.  Повишаване ефективността в 

работата и подобряване на 

координацията между органите 

по закрила на детето в 

изпълнение на Споразумение за 

сътрудничество и координиране 

работата на териториалните 

структури на органите за закрила 

на детето 

6.1. Насочване на нуждаещите се деца и младежи към Дневен 

център за деца  и/ или младежи с увреждания за предоставяне на 

социални услуги и разширяване на вече предоставяните 

социални услуги в ДЦДМУ гр. Брацигово. 
 

 

7.1. Организиране на мултидисциплинарни срещи по прилагане 

на законодателството, свързано със закрила на деца в риск и 

работата с родителите им. 

 

7.2. Взаимодействие и сътрудничество на органите по закрила на 

детето на местно ниво при прилагане на Координационен  

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция.  Постигане на решения по Координационния 

механизъм в най –добрия интерес на детето. Изясняване и 

разпределяне на основните задължение,  процедури и подходи на 

Дирекция  “Социално подпомагане” - 

Пещера  

 

 

 

 

Дирекция  “Социално подпомагане” - 

Пещера , Община Брацигово, РУ на МВР 

- Пещера 

 

Дирекция  “Социално подпомагане” - 

Пещера , Община Брацигово, РУ на МВР 

– Пещера, Училища на територията на 

община Брацигово, МКБППМН - 

Брацигово 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорната  

институция 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  
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участниците при прилагането на КМ. 

 

7.3. Периодични заседания на Комисията за детето при община 

Брацигово и вземане на решения по широк спектър от въпроси за 

децата. 

 

 

 

Председател на Комисията за детето при 

Община Брацигово 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ : 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени финансови 

средства 

1. Гарантиране на правото за 

равен достъп до качествено 

образование на всички деца и 

ученици.  

 

1.1. Развиване и обновяване на материалната и учебно-

техническата база в училищата и детските градини за 

провеждане на съвременен образователен процес. 

 

1.2. Усъвършенстване и актуализиране на информационната 

система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от 

отпадане ученици на общинско ниво.  

 

1.3 Изпълнение на механизма за съвместна работа на 

институциите  за обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици в задължителна възраст.  

Проследяване на всеки конкретен случай на необхващане  или 

отпадане от системата на образованието.  

 

 

1.4. Повишаване ролята на училищните настоятелства в 

създаването на стимулираща учебна среда чрез разработване на 

проекти по програми за образование. 

 

1.5. Интегриране на деца от ромски произход в образователната 

система, чрез насърчаване  и обучения на учители, прилагане на 

подходящи учебни програми и обучителни методи. 

 

 

Училищните ръководства, 

Ръководствата на детските заведения 

 

 

Училищните ръководства, 

РУ на МОН - Пазарджик 

 

 

Училищните ръководства, детски 

градини,  

РУ на МОН – Пазарджик, 

Община Брацигово, Дирекция „Социално 

подпомагане“ - Пещера, РУ на МВР – 

Пещера,  медиатори 

 

Училищни ръководства,   

Образователен медиатор, 

Здравен медиатор, 

РУ на МОН - Пазарджик 

 

Училищните ръководства,   

Образователен медиатор,                   

Здравен  медиатор, 

РУ на МОН - Пазарджик 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции 

 

2. Продължаване на политиката 

за включващо обучение на децата 

със специални образователни 

потребности. 

2.1. Периодично предоставяне на актуална информация на 

родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие, както и 

участие на родителите при изготвяне и преразглеждане на 

индивидуалните им програми. 

Училищните ръководства 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции 
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2.2. Развиване на съществуващата архитектурна среда в детските 

градини и училищата на територията на  община Брацигово 

съобразно потребностите на децата с увреждания и децата със 

СОП.  
 

2.3. Провеждане на обучения на педагогически, управленски 

кадри и помощен персонал за работа с децата - ученици със 

СОП. 

 

Общинска администрация,  

Училищни ръководства 

 
 

 

Община Брацигово, 

РУ на МОН - Пазарджик 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

ПРИОРИТЕТ ІІІ : 

ПОДОБРЯВАНЕ  ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени финансови 

средства 

1.Намаляване на социално-

значимите заболявания сред 

децата чрез повишаване на 

здравната култура и 

информираността на 

подрастващите. 

 

1.1. Провеждане на информационни кампании за 

здравословното хранене и начин на живот в училище и в 

семейството:  

 Разработване и прилагане на програми за профилактика 

и здравно образование на децата във всяко детско 

заведение и училище; 

 Всяка учебна година медицински специалист  осигурява 

нагледна информация за спешните състояния и 

правилата на действие при възникване на такива 

състояния, поставя материалите на видно и достъпно 

място в детското заведение или училището и обучава 

ръководството и персонала за оказване на първа помощ. 

Училищните ръководства, 

Ръководствата на детските заведения, 

Медицински специалисти, 

РЗИ - Пазарджик 

 

 

РЗИ - Пазарджик 

Училищните ръководства, 

Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Разширяване на 

профилактичните мерки за 

опазване здравето на децата. 

 

 

 

 

 

2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при 

децата и рисковите фактори свързани с него; 

 

 

 

 

2.2. Провеждане на кампания за здравословен начин на живот в 

училище и в семейството. 

Училищните ръководства, 

Ръководствата на детските заведения, 

Медицински специалисти, 

Здравен медиатор, 

Образователен медиатор, 

РЗИ - Пазарджик 

 

Училищните ръководства, 

Медицински специалисти, 

Здравен медиатор, 

Образователен медиатор  

РЗИ - Пазарджик 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 
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3. Повишаване информираността 

на децата за разпространение на 

ХИВ/СПИН, болести, предавани 

по полов път и злоупотреба с 

психотропни вещества. 

 

 

 

 

 

 

 

4. Отглеждане, възпитание и 

обучение на деца от 1-3г. възраст. 

 

 

 

 

 

3.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване на 

информираността на децата за разпространението на 

ХИВ/СПИН, полово предавани инфекции, нежелана бременност; 

Провеждане на инициативи  на училищно и общинско ниво на  

01.12. – международен ден на борбата срещу ХИВ/СПИН; 

 

 

 

 

 

 

3.2. Училищните ръководства и педагогическите съветници да 

организират програми свързани с превенция на рисково 

сексуално поведение  и дискусии за последствията от употреба 

на наркотични и психоактивни вещества сред деца и младежи.  

 

 

 

 

4.1. Проследяване на нервно – психическото развитие на децата 

от 1-3г. в детските ясли от психолог, педагог и медицински 

специалист. 

 

4.2. Проследяване на физическото развитие на децата от 1-3г. от 

медицинските сестри в детските ясли.  

 

4.3. Дейности по закрила на детето – превенция на насилие и 

недопускане на инциденти в детските ясли. 

 

4.4. Развитие на материално – техническата база на детските 

ясли, с цел създаване на още по - добри условия за отглеждане на 

децата. 

Училищните ръководства, 

Медицински специалисти,  

Здравен медиатор,  

Образователен медиатор, 

МКБППМН при Община Брацигово, 

ИДПС  при РУ на МВР – Пещера-  

участък Брацигово ,  

НПО,  

РЗИ - Пазарджик 

 

 

Училищните ръководства,  

Здравен медиатор,   

Образователен медиатор, 

Лични лекари,  

медицински специалисти, 

РЗИ - Пазарджик 

 

 

Ръководствата на детските заведения 

 

 

 

Ръководствата на детските заведения 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане” – 

Пещера, отдел „Закрила на детето”, 

 

Комисия за детето 

Община Брацигово, 

Ръководствата на детските заведения 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорната  

институция 

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. Устойчиво развитие на 

практики и програми 

предназначени за деца с рисково 

поведение и  стимулиране на 

активното им участие в 

противодействие на насилието. 

 

 

1.1.  Идентифициране на деца, жертви на насилие. Насочване 

към подходящи социални услуги и включването им в 

консултативна програма. 

 

 

1.2. 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. 

 

1.4. Участие в местни и национални кампании по превенция 

на противообществените прояви, закрилата на децата, 

безопасност на движението и  трафик на хора. 

 

Дирекция „Социално подпомагане” - 

Пещера, 

МКБППМН,  

Училищните ръководства 

  

МКБППМН – Брацигово,  

ИДПС към РУ МВР- Пещера 

 

 

 
МКБППМН, ЦОП гр. Брацигово  

Дирекция „Социално подпомагане” – 

Пещера, отдел „Закрила на детето” 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
2. Повишаване на 

професионалната компетентност 

на специалистите  работещи с 

деца за разпознаване белезите на 

насилие и незабавно 

сигнализиране за случаите на 

насилие. 

2.1. Периодични обучения на специалистите  работещи с деца за 

разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране за 

случаите на насилие. 
 

2.2. Сформиране на мобилни групи от РУ на МВР, отдел 

„Закрила на детето” и МКБППМН за периодични проверки по 

питейни и други заведения, с цел контрол на търговците , които 

не спазват законодателството, относно защитата на децата на 

обществени места. 

Община Брацигово  

 

 

 

МКБППМН,  

РУ на МВР - Пещера ,  

Дирекция „Социално подпомагане”-

Пещера  

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 
 

 

3. Провеждане на 

информационни кампании срещу 

насилието, сексуалната и трудова 

експлоатация, трафика на хора и 

злоупотребата с деца в Интернет. 

Повишаване на обществената 

ангажираност. 

3.1. Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране 

за деца в риск – телефон 116 111 и 112, чрез разпространение на 

афиши, флаери и стикери по училищата.  

 

 

3.2.Организиране на срещи на деца с полицейски служители и 

запознаване с работата на Полицията в борбата с трафика на 

хора, трудовата и сексуална експлоатация. 

Дирекция „Социално подпомагане” - 

Пещера,  

Община Брацигово, 

Училищни ръководства 

 

ИДПС при РУ на МВР - Пещера 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  
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4. Оказване на ефективна 

закрила на непридружени деца, 

деца – бежанци и имигранти , 

деца претърпели насилие. 

4.1. Прилагане на Координационния механизъм при работа по 

случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за 

взаимодействие при кризисна интервенция. 

Дирекция “Социално подпомагане”- 

Пещера, 

РУ на МВР – Пещера, 

Община Брацигово  

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет на отговорните 

институции 

 

ПРИОРИТЕТ V : 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел 

 

Дейност Отговорни институции Предвидени финансови 

средства 

1. Гарантиране правата на 

децата, чрез участието им в 

процесите на вземане на 

решения. 

1.1.Участие на ученическите съвети на всички общински  

училища  в разработване на политиката на съответното училище. 

 

Училищни ръководства, 

Община Брацигово 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

2.Повишаване на 

информираността на децата за 

техните права. 

2.1. Разширяване обхвата на обучението по правата на човека и 

правата на детето в средното образование и предучилищната 

подготовка и възпитание, като се използват възможностите на 

общообразователната подготовка, извънкласните и 

извънучилищни дейности. 

Училищни ръководства, 

Ръководствата на детските заведения, 

РУ на МОН - Пазарджик 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет  

 

 

ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени финансови 

средства 

1. Развитие на творческите 

заложби на децата, чрез 

насърчаване на изявите им и 

популяризиране на творчеството 

им. Осмисляне на свободното 

време на младите хора.  

 

1.1. Увеличаване участието на деца и ученици в културни и 

развлекателни дейности, в организирани мероприятия и 

тържества . 

 

1.2. Популяризиране сред учениците на различните извънкласни 

дейности. 

 -    Дообогатяване  на съществуващите вече форми; 

 - Откриване на нови форми с цел задоволяване на 

Общинска администрация,  

Комисия за детето, 

Училищни ръководства 

 

Училищни ръководства 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 
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потребностите на младите хора в Община Брацигово. 

 

1.3.Насърчаване участието на децата в ученически спортни  

прояви /състезания, турнири, походи и др./, планирани в 

общински спортен календар. 

 

 

Училищни ръководства, 

Община Брацигово  

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

2.   Подкрепа за   изграждането на 

училищни спортни клубове с 

оглед подобряване на 

извънкласната и 

извънучилищната спортна 

дейност. 

2.1. Разширяване  и обогатяване на извънкласната и   

       извънучилищната спортна дейност; 

 

2.2. Провеждане на ученически игри в изпълнение на   

       националния спортен календар на МОН. 

Община Брацигово , 

Училищни ръководства 

 

 

Община Брацигово , 

Училищни ръководства 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

и по програми на МОН 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 3.   Разширяване на 

възможностите за участие на 

децата с увреждания, децата в 

неравностойно положение и 

децата в конфликт със закона в 

различни форми на отдих, спорт, 

културни дейности и занимания 

по интереси. 

 

 

3.1. Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности и 

различни възможности за отдих в Община Брацигово. 

на деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца в 

конфликт със закона. 

  

3.2.Повишаване на възможностите за кандидатстване по 

проекти, както за дообогатяване на съществуващите дейности, 

така и за творчески дейности и изяви на деца с увреждания, деца 

в неравностойно положение и деца в конфликт със закона. 

 

Община Брацигово , 

Училищни ръководства 

 

 

 

Община Брацигово , 

Училищни ръководства 

 

 

 

в рамките на  

утвърдения бюджет 

 

 

 

в рамките на  

утвърдения бюджет 

 

 

4. Насърчаване на деца с изявени 

дарби. 

4.1. Реализиране на дейности по Националната програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби и финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби чрез отпускане на 

стипендии по НУРОЗДИД. 

 

Община Брацигово , 

Училищни ръководства и обществени 

съвети в училище 

 

 

 

 

в рамките на утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 Настоящата програма е отворена и при необходимост може да се допълва. 

 

Изготвили : 

Невена Стефанова ………………. 

Началник отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Пещера 

 

Татяна Симонова ………………... 

Главен експерт  „ЕЗСД“ при Община Брацигово  


