
 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 

 ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  – ОБЩИНА   З  А  В  Е  Т 

2015 година 
(Приета с Решение № 316 по Протокол № 44 от 09.04.2015 г. на Общинския съвет гр. Завет) 

  

 

 

ЦЕЛ: 

  I.ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

  Дейности 

  

1.1. Провеждане на информационни кампании за деца и родители, относно 

здравословното хранене и начина на живот.                                                                                                                   

Отговорни институции : Община Завет, Медицински    

специалист от общинските детски градини и училища, 

БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет        2015 г.  

Срок: постоянен, 2015 г. 

 

1.2. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и рисковите 

фактори свързани с него. 

Отговорни институции : Община Завет, Медицински    

специалист от общинските детски градини и училища, 

БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

 

1.3.  Провеждане на кампания по превенция на ранно забременяване с рискови групи, 

информиране за ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с 

психоактивни вещества. 

 

                                                                                   

Отговорни институции : Община Завет, Медицински    

специалист от общинските детски градини и училища, 

РУП, МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                        Срок: постоянен, 2015 г. 

 

1.4.  Повишаване на обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар на 

Р България – провеждане на беседи и разговори с родители и деца за значението на 

имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. 

Активно издирване на деца, без данни за извършени имунизации и предприемане на 

мерки за осъществяването им. Осигуряване на мобилен екип за извършване на 

имунизации в региони и населени места с преобладаващо ромско население и/ или лица 

живеещи в сходна на ромската ситуация.  



                                                                                

Отговорни институции : Община Завет, Медицински    

специалист от общинските детски градини и училища, 

ДСП – ОЗД 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

1.5. Проследяване на физическото развитие на деца от детските ясли и градини от 

медицинските специалисти. 

                                                                             

Отговорни институции : Община Завет, ОДЗ 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

  ЦЕЛ: 

ІI. НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА, ОТГЛЕЖДАНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ИНСТИТУЦИИ     

 Дейности 

2.1.Поддържане на добрите партньорски взаимоотношения, изградени между     

Дирекция Социално подпомагане /ДСП/ и здравните институции,    родители, учители  

и др. с цел превенция на изоставянето и настаняване в институция. Консултиране и 

подкрепа на семействата с деца, застрашени от изоставяне. 

Отговорни институции : МБАЛ,  Община Завет 

                                                           Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                           Срок: постоянен, 2015 г. 

 

2.2. Предоставяне на алтернативните форми за настаняване на деца –  приемни 

семейства, близки  и роднини, както и услугите предоставяни на деца със специални 

нужди от ДМСГД. 

  

Отговорни институции: Община Завет, кметствата 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

 

2.3.Популяризиране на съществуващата социална услуга „Приемна грижа” сред 

обществеността.  

� Разпространяване на брошури, рекламни материали; 

� Разговори и консултации; 

Отговорни институции: ДСП - ОЗД  

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

 

2.4. Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за настанените деца 

в семейства на роднини и близки или в приемни семейства,  чрез провеждане на 

обучения. 

Отговорни институции: ДСП-ОЗД 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г.  

2.5. Осигуряване на обучение на кандидат – осиновители и подкрепа в 

следосиновителния период.  

 

                                                               Отговорни институции: ДСП- ОЗД, ЦОП– 



                                                               Разград, КСУДС-Русе 

                                                               Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                               Срок: постоянен, 2015 г.  

  

ЦЕЛ: 

ІІI. ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА 

ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 Дейности: 

3.1.Поддържане дейността на мултидисциплинарния екип, работещ на база 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. 

Отговорни институции: Община Завет, ДСП-

ОЗД, РУП, МКБППМН, МБАЛ,  

Финансиране: в рамките на бюджет за 2015 г. 

                                                                Срок: постоянен, 2015 г. 

 

3.2. Повишаване на обществената информираност на родители и деца с цел предпазване 

на децата в  интернет пространството.  

                                                                       Отговорни институции: ДСП-ОЗД, РУП,    

                                                                       МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г.  

3.3.Провеждане на информационна кампания за превенция на насилието, сексуалната и 

трудовата експлоатация, злоупотреби в интернет. 

Отговорни институции: ДСП, РУП,  

МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

    Срок: постоянен, 2015 г.   

 3.4. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на децата в 

образователните институции.                                                                                                                                 

Отговорни институции: ДСП-ОЗД, 

Училища,  Община Завет, РУП, МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

ЦЕЛ: 

ІV. ГАРАНТИРАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП НА ДЕЦАТА ДО КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА С ОГЛЕД ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Дейности: 

 

4.1. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни институции с цел 

координиране на усилията по обхващане на  застрашените от отпадане от 

образователния процес деца и ученици. 

Отговорни институции: Община Завет 

Училища, Детски градини, педагогически 

съветници и психолози, ДСП-ОЗД, 

МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 



Срок: постоянен,  2015 г. 

4.2. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни институции с цел 

координиране на усилията по обхващане на  застрашените от отпадане от 

образователния процес деца и ученици. Развиване на мерки за подкрепа на родителите 

на отпадащите от училище деца. 

 

Отговорни институции: Община Завет, 

Училища, Детски градини, педагогически 

съветници и психолози, ДСП-ОЗД, 

МКБППМН  

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

4.3.Създаване на подкрепяща среда в детските градини и училищата за включване на 

деца и ученици със специални образователни потребности в учебния процес.  

Отговорни институции: Община Завет,  

Училища, Детски градини, педагогически 

съветници и психолози, ДСП-ОЗД, 

МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

4.4.Създаване и поддържане на достъпна архитектурна среда в училищата и детските 

градини. 

Отговорни институции: Община Завет,  

Училища 

 Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

 Срок: постоянен, 2015 г. 

4.5.Подобряване на условията за спорт в образователната система с цел насърчаване на 

спортната активност сред децата и учениците. 

 Отговорни институции: Община Завет,  

Училища 

 Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                                        Срок: постоянен, 2015 г. 

 

  4.6. Насърчаване на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане. 

                                                                                               

                                                                        Отговорни институции:  Община Завет,  

                                                                        Училища 

                                                                        Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                                        Срок: постоянен, 2015 г. 

4.7.Повишаване ролята на училищните настоятелства, настоятелства към  ОДЗ и ЦДГ  в 

създаване на стимулираща учебна среда – разработване на програми и проекти за 

образование. 

                                                                                               

                                                                         Отговорни институции:  Община Завет,  

                                                                         Училища 

                                                                         Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                                         Срок: постоянен, 2015 г. 

 

4.8. Провеждане на работни срещи за  уточняване на причините за отпадане  и 

предприемане на мерки за отстраняване на причините за отпадане. 



                                                                                                 

              Отговорни институции: Община Завет,    

              Училища, Детски градини, педагогически  

               съветници и психолози, ДСП-ОЗД,  

               МКБППМН 

   Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                                          Срок: постоянен, 2015 г. 

 

 

ЦЕЛ: 

V. НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ 

НА РЕШЕНИЯ,  РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ИМ, ОРГАНИЗАРАНЕ НА 

ОТДИХА И СВОБОДНОТО  ИМ ВРЕМЕ. 

Дейности: 

 

5.1. . Подкрепа и съдействие от страна на община Завет на участието и изявите на 

общинските училища за организиране на извънкласни дейности и форми в свободното 

време на деца и ученици. 

 

Отговорни институции: Община Завет,              

Училища и Читалища  

                                                                       Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                                       Срок: постоянен, 2015 г. 

 

5.2.Участие в организирането и провеждането на олимпиади и състезания на общинско 

и областно ниво. 

                                                                       Отговорни институции: Община Завет,  

                                                                       Училища, РИО 

                                                                       Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                                       Срок: постоянен, 2015 г. 

    5.3. Подобряване на условията за спорт в образователната система с цел насърчаване 

на спортната активност на децата.  

                                                                       Отговорни институции:  Община Завет,  

                                                                       Училища 

            Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

                                                                       Срок: постоянен, 2015 г. 

 

       5.4. Участие в дейности, заложени в Националния спортен календар, участия в 

ученически игри. 

Отговорни институции:  Община Завет,  

Училища 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

            Срок: постоянен, 2015 г. 

 

  ЦЕЛ: 

  VI. НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦА ЖЕРТВИ НА ПЪТНО–ТРАНСПОРТНИ 

ПРОИЗШЕСТВИЯ. 

  Дейности: 

 



6.1. Осъществяване на активна превантивна дейност по опазване живота и здравето на 

децата в движението по пътищата на страната чрез разпространяване на подходящи за 

децата видеофилми и информационни материали, чиято превантивна цел е 

предоставяне на полезни съвети за деца и родители, разпространяване на положителни 

практики, водещи до намаляване на броя на децата жертви на ПТП. 

Отговорни институции: Община Завет, 

Училища,   РУП, БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет 2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

6.2. Организиране на състезания, викторини, забавни игри, свързани с прилагането на 

правилата за безопасност на движението и пътищата. 

Отговорни институции: Училища,  

РУП,  БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет   

2015 г. 

Срок: постоянен, 2015 г. 

 

VІI.Планиране на социални услуги за деца 

Дейности: 
7.1.Откриване на Център за обществена подкрепа /ЦОП/. 

Отговорни институции: Община Завет  

Финансиране: в рамките на бюджет 2015г. 

Срок: октомври, 2015г. 

 

 

 

 

 

МЕХМЕД  ХАСАН 

Председател на Общинския съвет  гр. Завет 


