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                                        ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА    ЗЗААККРРИИЛЛАА    ННАА      ДДЕЕТТЕЕТТОО    22002211  ггооддииннаа  
ООББЩЩИИННАА  ЗЗ  АА  ВВ  ЕЕ  ТТ  

                                              
                                        (Приета с Решение № 178 по Протокол № 18 / 26.04.2021 г. на Общинския съвет гр. Завет) 

  
 

 

ПРИОРИТЕТ І : 
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 
финансови 
средства 

 
1. Гарантиране на правото  на 
детето да живее в сигурна 
семейна среда и реализиране 
на мерки в подкрепа на 
родителите при наличие на 
риск за детето от изоставяне. 
 
 
 

 
1.1 Извършване на проверка и оценка на всеки 
постъпил в ДСП сигнал за нарушаване правата на 
дете. 
 

 
  
ДСП - ОЗД град Кубрат 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  

1.2 Осигуряване на заетост чрез насочване към 
проекти и програми и осъществяване на финансова 
подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 
месечно подпомагане за децата, които отглеждат.  
 

 
ДСП, ДБТ, Община град Завет  
 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
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 1.3 Отпускане на еднократна помощ на деца и 
техните семейства в неравностойно социално 
положение.  
 

Община град Завет, ДСП 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

1.4 Взаимодействие между отговорните институции 
при работата по превенция на изоставяне на дете в 
СИ. 
 

Община град Завет 
Дирекция”Социално подпомагане”,  
НПО  
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

1.5. Участия в обучения на специалисти, работещи в 
системата за закрила на детето, за адекватно 
прилагане на международното и вътрешното 
законодателство в областта на закрилата на децата. 
 

 
Община град Завет 
Дирекция”Социално подпомагане”,  
НПО  
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 
 
2. Планиране и развиване на 
социални услуги в общността за 
подкрепа на децата и 
семействата и разкриване на 
алтернативни услуги. 
 

2.1 Консултиране, насочено към подобряване 
качеството на грижи за децата, настанени в семейства 
на родини и близки или в приемни семейства.  
 
 

Община град Завет , Дирекция 
“Социално подпомагане” 
 
 
 
 
  

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 

 
 
3.1 Осъществяване на мониторинг и контрол по 
спазването на критериите и стандартите за социални 
услуги за деца в институциите и социалните услуги в 
общността на територията на Община град Завет.  
 
 

Община град Завет , Дирекция 
“Социално подпомагане” 
 
 
 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.2 Утвърждаване на междуинституционалното 
взаимодействие, сътрудничество и координация за 
гарантиране правата на детето. 

Община град Завет , Дирекция 
“Социално подпомагане” 
 

 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
 
 
 

 
4. Развиване на социални 
услуги в общността за 
подкрепа на децата и 
семействата. 
 

 
4.1. Планиране и осигуряване на качествени социални 
услуги, разширяване на вече съществуващите и 
повишаване качеството и ефективната заетост на 
съществуващите социални услуги в общността,  

 
Община град Завет , Дирекция 
“Социално подпомагане”, НПО 
 
 

 
По ЕРС и  
в рамките на 
утвърдения бюджет  
на отговорните 
институции 
 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ : 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ 
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ДЕЦА 
 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 
средства 

 
1. Утвърждаване на устойчив 
модел за повишаване на 
обхвата и проследяване 
посещаемостта на децата от 
задължителна образователна 
възраст в образователната 
система. 
 

 
1.1 Осигуряване на устойчиви мерки за намаляване на 
броя отпаднали и застрашени от отпадане ученици на 
общинско ниво. 

 
Община град  Завет Училищни 
ръководства, РУО – Разград 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

1.2 Представяне на добри практики по прилагане на 
системата за оценка и превенция на риска от отпадане 
от училище.  
 

Община град  Завет Училищни 
ръководства, РУО – Разград  
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

1.3. Приобщаване на децата и учениците от уязвимите 
групи в образователната система, чрез насърчаване на 
разработване и участие в проекти, отнасящи се до 
образователната интеграция. 

Община град  Завет Училищни 
ръководства, РУО – Разград  
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 

1.5. Повишаване обхвата на децата, две години преди 
постъпване в първи клас и осигуряване на качествено 
предучилищно образование за постигане на училищна 
готовност и гарантиране на равен достъп до 
образование.  
 

Училищни ръководства, РУО – Разград 
Училищните настоятелства 
 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 

1.6. Развиване и обновяване на материалната и 
учебно-техническата база в училищата и детските 
градини за провеждане на съвременен образователен 
процес. 
 

Община град  Завет Училищни 
ръководства 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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1.7. Реализиране на инициативи, свързани с добри 
практики по различни проекти за обучение и 
подкрепа на учители, възпитатели, социални 
работници и семейства за работа с деца с 
емоционални поведенчески проблеми 
 

Община град Завет 
 МКБППМН, Д”СП” 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

 
2. Продължаване на 
политиката за включващо 
обучение на децата със 
специални образователни 
потребности 
 
 

 
2.1 Подкрепа на училищните ръководства, учителите 
и родителите за изграждане на положителни нагласи 
към включващо обучение на деца и ученици със СОП.  
 
 
2.2 Методическо осигуряване и подкрепа на 
педагогическите специалисти  за формиране на 
положителни нагласи към приобщаващо образование 
и осигуряване на позитивна образователна среда. 
 
2.3 Периодично предоставяне на актуална 
информация на родителите на деца със СОП относно 
тяхното развитие. Участие на родителите при 
изготвяне и преразглеждане на индивидуалните им 
програми. 

 
РУО  Разград, Община град Завет, 
Училищни ръководства  
ДСП – ОЗД 
 
 
РУО  Разград ,Ресурсен център, 
Ръководства на учебни и детски 
заведения 
 
 
РУО  Разград ,Ресурсен център, 
Ръководства на учебни и детски 
заведения 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

 2.4. Осъществяване на консултативна работа с 
родителите на децата и учениците със СОП за тяхното 
личностно развитие. Иницииране на дейности за 
формиране на положителни нагласи и толерантно 
отношение у всички  родителите на  деца и ученици 
от училищната общност към децата със СОП. 

Ресурсен център , Ръководства на 
учебни и детски заведения 
 

 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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  2.5 Поетапно адаптиране на градската архитектурна 
среда, включително в детските градини и училищата, 
към потребностите на децата със СОП.  
 

Училищни ръководства, Община град 
Завет  
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 
2.6 Осигуряване на подкрепяща среда за децата и 
учениците със СОП съвместно с педагогическите 
специалисти за гарантиране равен достъп до 
образование. 
 

 
РУО  Разград , Ресурсен център , 
Ръководства на учебни и детски 
заведения 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

 
2.7 Провеждане на обучения на педагогически, 
управленски кадри и помощен персонал за работа с 
деца и ученици със СОП 

 
РУО  Разград , Ресурсен център , 
Ръководства на учебни и детски 
заведения 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

                                                                                                                                     ПРИОРИТЕТ ІІІ: 
                                                                                                            ПОДОБРЯВАНЕ   ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 
средства 
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1.1Разширяване на обхвата и 
повишаване качеството на 
грижите за децата в ранна 
възраст. Подобряване на 
родителския капацитет.  

 
 
 
1.1. Съдействие при осигуряване на личен лекар на 
децата от най-ранна детска възраст. 
 

 
Училищните ръководства , 
Ръководствата на детски заведения, 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 

1.2.  Осигуряване на здравословна жизнена среда за 
отглеждане и възпитание на децата от ранна детска 
възраст в общинските детски заведения чрез:  
 - здравословно и балансирано хранене;  
  - превенция на възникване и разпространение на 
заразни и социално значими заболявания;  
  - съдействие за осигуряване достъп до здравни 
услуги на деца от уязвими рискови групи; 
  - осигуряване на информационни материали на 
здравна тематика за родителите и провеждане на 
обучения за насърчаване на добри родителски 
практики. 
 

 
 Община град Завет, РЗИ Разград 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

 
1.3.  Осигуряване на обучения за повишаване на 
квалификацията на медицинските специалисти, 
работещи в  детско и училищно здравеопазване. 
 
 

 
Община град Завет  
 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет  
 

2. Намаляване на социално 
значимите заболявания и 
травматизма сред децата и 
учениците.  

 

2.1 Провеждане на информационни кампании за 
здравословно хранене и здравословен начин на живот. 
 
 
 

Училищните ръководства, 
Ръководствата на детски заведения, 
Медицинските специалисти 
РЗИ Разград 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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2.2 Организиране и участие в програми, свързани с 
профилактиката и промоцията на здравето на децата и 
учениците.  
 

Училищните ръководства, 
Ръководствата на детски заведения, 
Медицинските специалисти 
РЗИ Разград 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

 
2.3 Осигуряване на обучение и информационни 
материали за спешните състояния и правилата на 
действие при възникване на такива състояния в 
детските заведения и училищата. 
 

 
Ръководствата на детски заведения, 
Медицинските специалисти 
 РЗИ Разград 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

2.4 Осигуряване на здравословно и балансирано 
хранене в детските заведения, училищата и 
социалните заведения и услуги за деца, както и 
достъп до здравни и спортни услуги с цел терапия, 
социализация и подобряване състоянието на децата с 
увреждания.  
 

Училищните ръководства, 
Ръководствата на детски и социални 
заведения, 
 
 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 

2.5 Провеждане на обучения на медицински 
специалисти от всички  звена и заведения, работещи с 
деца. 
 
 

Община град Завет  
РЗИ Разград 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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3. Повишаване здравната 
култура и информираността 
на учениците за 
разпространение на 
ХИВ/СПИН, сексуално 
предавани болести и 
злоупотреба с психоактивни 
вещества, алкохол и 
тютюнопушене. 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

  
3.1 Провеждане на информационни кампании за 
превенция на ХИВ/СПИН и подобряване на контрола 
на туберкулозата в съответствие с реализиращата се 
Национална програма. 

Училищните ръководства, 
Медицинските специалисти  
РЗИ Разград 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 

 
 3.2 Реализиране на дейности по училищни програми 
в областта на превенцията на рисковото сексуално 
поведение, употреба на психоактивни вещества, 
алкохол и тютюнопушене. 
 

 
Училищните ръководства, 
Медицинските специалисти  
РЗИ Разград Медицинските 
специалисти 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 

  3.3. Организиране и провеждане на обучения и 
кампании по различни здравно-образователни модули 
в училищата на територията на Община град Завет в 
изпълнение на Националната програма за превенция 
на хроничните незаразни болести.  

Училищните ръководства, 
Медицинските специалисти  
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ ІV : 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
 
1. Повишаване 
осведомеността на 
обществото, децата и техните 

 
1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, 
насочването им към подходящи социални услуги и 
включването им в консултативна програма. 

 
МКБППМН, 
ИДПС, Дирекция „Социално 
подпомагане” 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
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семейства относно правата на 
детето, насилието над деца и 
за стимулиране на активното 
им участие в противодействие 
на насилието. 

 

 
 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. 
 

 
Училищни ръководства, МКБППМН 
 
 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 

 1.3 Участие в местни и национални кампании по 
превенция на противообществените прояви за закрила 
на децата, безопасността на движението и трафика на 
хора. 
 

МКБППМН 
ИДПС  
 
 
 
 

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. Организиране и провеждане на обучения на 
работещите в учебни и детски заведения за 
разпознаване белезите на насилие и процедурите за 
незабавно сигнализиране.  
 
 
2.2 Участие на ученически и младежки неформални 
организации в общински, регионални и национални 
инициативи и кампании за борба срещу насилието над 
деца. 
 

МКБППМН 
Дирекция „Социално подпомагане” 
Община град Завет 
 
 
 
МКБППМН 
Дирекция „Социално подпомагане” 
Община град Завет 
 
  

 в рамките на 
утвърдения бюджет  
на отговорните 
институции 
 
 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 

3.  Повишаване на 
обществената ангажираност с 
проблемите на безопасността 
на децата и експлоатацията 
на детски труд. 

3.1. Популяризиране на съществуващите линии за 
сигнализиране за деца в риск – телефон 112 и телефон 
116 111, чрез разпространение на рекламни и 
информационни материали.  
 

Дирекция „Социално подпомагане” 
Училищни ръководства 
 
 
 

 
в рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 

3.2 Организиране на мероприятия във връзка с 
превенция на насилието и агресията в училище и на 
безопасността в Интернет. 

МКБППМН, Училищни ръководства, 
Община град Завет 
 

 
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 със случаи на деца, жертви на насилие или в 
риск от насилие, и за взаимодействие при кризисна 
интервенция. 
 
 

МКБППМН, 
ИДПС, Дирекция „Социално 
подпомагане”, Училищни ръководства 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 
ПРИОРИТЕТ V : 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 
Цел 
 

Дейност Отговорни институции Предвидени 
финансови 
средства 

1. Създаване на механизъм за 
сътрудничество и 
консултиране на мнението на 
децата при изготвяне и 
прилагане на политиките, 
свързани с техните права и 
отговорности. 

 
1.1. Насърчаване участието на ученическите съвети  
по училища с мнения и предложения при изготвяне на 
общинската политика за децата и младежите. 
 

Училищни ръководства, 
Педагогически съветници, 
МКБППМН  
Дирекция”Социално подпомагане” 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

 
2.Повишаване на 
информираността на децата за 
техните права.  

2.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата 
на човека и правата на детето и възпитание чрез 
използване на възможностите на 
общообразователната подготовка, на извънкласните и 
извънучилищни дейности. 

Училищни ръководства, 
Педагогически съветници, 
МКБППМН  
Дирекция”Социално подпомагане” 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 

 
ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 
 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 
средства 
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1.Увеличаване броя на децата, 
участващи в различни спортни, 
културни и развлекателни 
дейности, клубове по интереси 
и други занимания в свободното 
време.  
 

1.1.Продължаване работата с младите хора с оглед 
активното им включване в културния и спортния 
живот на града. Засилване връзката „Култура – 
училище” чрез реализиране на съвременни 
образователни програми и увеличаване дела на 
модерните иновативни практики 
 

Община град Завет 
 Културни институти, Спортни клубове 
и школи,Училищни ръководства, НПО 
 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 
 

 

 
 1.2 Засилване интереса на децата и учениците към 
миналото и традиците на Завет и региона чрез 
включването им в различни дейности . 
 
 
 
 

 
 
Община град Завет 
Училищни ръководства 
 
 
 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 
 

 

2.Подкрепа на изграждането 
на училищни спортни клубове 
с оглед подобряване на  
извънкласната и 
извънучилищната спортна 
дейност 

2.1 Развитие на извънкласната и извънучилищната 
спортна дейност. 
 
 2.2 Насърчаване участието на децата в масови 
ученически спортни прояви, планирани в Общинския 
спортен календар. 
 
 

Училищните ръководства 
 Община град Завет 
 
Училищните ръководства 
 Община град Завет 
 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет 

и по програми на 
МОН 
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3.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. 
 

 
3.1. Повишаване на възможностите за кандидатстване 
по проекти за дообогатяване на съществуващите 
дейности и за творчески дейности и изяви на деца с 
увреждания и на деца в неравностойно положение. 

 
 
Община град Завт 
Училищни ръководства 
 

в рамките на  
утвърдения бюджет 

на отговорните 
институции 

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 съгласно НУРОЗДИД. 
 
4.2. Разработване и реализиране на Програма  за 
закрила на деца с изявени дарби. 
 

Община град Завет 
Училищни ръководства 
 
 
 
  
Община град Завет 
 

в рамките на 
утвърдения бюджет  

и по Програма на 
МОН 

 
 

в рамките на 
утвърдения от ОС 
град Завет бюджет 

 
 

 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ VIІ: 
ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

Мерки за стимулиране на деца с изявени дарби от кмета на община Завет 
 
 

МЕРКИ  ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ ФИНАНСИРАНЕ 
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Брой 
деца 

Необходими 
средства 

1. В областта на изкуствата    
1.1.. Международен младежки 
фестивал  

На първо място  
На второ място  
На трето място 

3  до 150 лева 
 до 100 лева  
 до 80 лева 

1.2. Национален средношколски 
конкурс  

На първо място  
На второ място  
На трето място 

3  до 150 лева 
 до 100 лева  
 до 80 лева 

1.3.Национален конкурс за рисунка - 
дигитална живопис и графика . 

На първо място  
На второ място  
На трето място 

3 до 150 лева 
 до 100 лева  
 до 80 лева 

2.В областта на науката    

2.1. Първенци на областен кръг на 
всички олимпиади по предмети, 
включени в Националния календар на 
Министерството на образованието и 
науката 

На първо място  
На второ място 
 На трето място 

5 
5 
5 

 до 150 лева 
 до 100 лева  

    до 80 лева 

3. В областта на спорта    
 
 
 



15 
 

3.1. Ученически игри (съгласно 
Правила за провеждане на ученически 
игри от МОН и ММС)  

На първо място  
На второ място 
На трето място 

         3  до 150 лева 
 до 100 лева  

  до 80 лева 

 
 
 
 
Ерсин  Исмаил…/п/ 
Председател на Общинския съвет на гр. Завет 
 


