
 

 

 

 

 

 

ОДОБРИЛ: 

ГЕОРГИ ЧАКЪРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 

               

 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  

 2018 ГОДИНА 

ОБЩИНА ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ 
 

 

 

        Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето 

като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото 

семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и 

свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност. 

          Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и принципите на Закона за закрила на 

детето, Конвенцията на ООН за правата на детето, както и в съответствие с националните приоритети, определени в 

Националната стратегия за детето за 2008-2018 г., Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в 

Република  България” и Планът за действие за изпълнението на Националната стратегия „Визия за деинституционализация 

на децата в Република  България”  , Национална програма за гарантиране правата на децата с увреждания, Национален 

план за превенция на насилието, Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето, Национална 

програма за закрила на детето 2018 година.  

          Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на детето, както и да 

спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на децата в Община Полски Тръмбеш във всички сфери 



 

на обществения живот. Тя документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на 

живот на децата. 

 

Приоритети на програмата: 

Приоритет№1 -Равeнство на шансовете за развитие на всички деца. Намаляване на детската бедност и създаване на 

условия за социално включване на децата - политики за подкрепа на детето и семейството – гарантиране правото на детето 

да живее в сигурна семейна среда, провеждане процеса на реформа в детското и семейното целево подпомагане, според 

индивидуалните потребности на децата и възможностите на семейството; 

Приоритет № 2- Осигуряване правото на детето на достъп до здравеопазване и здравни грижии здравословен начин 

на живот. Подобряване здравето на децата – изпълнението на програма за подобряване майчиното и детското здраве, 

разширяване на профилактичните мерки и превантивните програми с цел гарантиране здравето на децата чрез ранна 

превенция на рисковете, оптимизиране и повишаване качеството и достъпа до здравни услуги и средства. 

Приоритет № 3- Развитие на качествено образование за всички деца.Осигуряване на равен достъп до качествена 

предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца – развиване на различни форми и услуги, насочени към 

по-пълно обхващане на децата в образователната система, реализиране на политики и подходи за включване на децата с 

емоционални и поведенчески затруднения в училищата и детските градини. 

Приоритет № 4- Живот без насилие за всички деца. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и 

експлоатация – по-добро гарантиране на правата на децата, пострадали от престъпления и/или свидетели в наказателния 

процес и на децата правонарушител 

Приоритет№5- Повишаване ефективността на закрилата на непридружени деца, подобряване ефективността на 

системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие. 
Приоритет № 6-Спорт, култура и дейности за свободното време. 

Приоритет № 7- Насърчаване на участието на децата. 

Приоритет № 8- Информационно общество, медийно пространство. 

 

Стратегическа цел: 

Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни органи и неправителствени 

организации в посока всяко дете от Община Полски Тръмбеш да расте в семейна среда, която е в състояние да му осигури 

нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 

 

Основни задачи: 

 Развиване на мерки в подкрепа на отговорното родителство; 

 Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от изоставяне; 

 Развиване на социални услуги в общността за подкрепа на децата и семействата; 

 Превенция на изоставянето на деца за отглеждане в специализирани институции; 



 

 Съдействие на осиновителите при изпълнение на родителските им функции, самото осиновяване, както и защита 

правата на детето в случаите на прекратяване на осиновяването; 

 Развиване на алтернативни семейни грижи; 

 Осигуряване на педагогическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са възложени родителски 

функции, по проблеми, свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата; 

 Съдействие за улесняване на връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията; 

 Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална 

реализация; 

 Осигуряване на подходящи извънкласни форми на обучение с цел ангажиране свободното време на децата; 

 Провеждане мероприятия в училищата, с цел повишаване на здравната култура на учащите се; 

 Провеждане на обучения на педагогическия и непедагогическия персонал за работа с деца и ученици със специални 

образователни потребности, с цел повишаване качеството на образованието им; 

 Превенция на попадането на деца на улицата; 

 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други форми на 

експлоатация; 

 

Дейности: 

            Дейностите, включени в Програмата, са съобразени с потребностите за грижата за децата в Община Полски 

Тръмбеш и с Националната програма за закрила на детето 2018 г. Дейностите  са предложени от широк кръг 

заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са 

реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане 

на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приоритет 1: РАВEНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1.Гарантиране на 

правата на всички 

деца. 

1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил 

в Община Полски Тръмбеш сигнал за нарушаване правата 

на дете. 

Брой 

регистрирани 

сигнали 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш, 

Д”СП”Свищов, 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  

1.2. Подкрепа на детето и семейството чрез мерки за 

закрила в семейна среда. 

1.2.1. Насочване към програми за заетост и финансова 

подкрепа на семейства, отговарящи на условията за  

социално подпомагане, за децата, които отглеждат. 

1.2.2. Осигуряване на педагогическа и правна помощ на 

родителите или лицата, на които са възложени 

родителски функции, по проблеми, свързани с 

отглеждането, възпитанието и обучението на децата. 

1.2.3. Насочване към ползване на подходящи социални 

услуги в общността. 

1.2.4. Консултиране и информиране на детето в 

съответствие с неговата възраст и със степента на 

неговото развитие. 

1.2.5. Проучване индивидуалните възможности и 

интереси на детето и насочването му към подходящи 

форми за ангажиране на свободното му време. 

1.2.6. Съдействие на осиновителите при подготовката им 

за изпълнение на родителските им функции, процедура по 

осиновяване, обучение на кандидат –осиновителите,както 

и защита правата на детето при прекратяване на 

осиновяването. 

1.2.7. Диагностика и комплексно оценяване на 

индивидуалните потребности и ресурсите на дете с 

увреждане в най-ранна възраст и подкрепа на неговото 

семейство чрез предоставяне на социални услуги. 

Предприети 

мерки, 

съгласно 

дейсващите 

нормативни 

докувенти 

2018 г. Д”СП”Свищов, 

Община 

П.Тръмбеш, 

ЦОП 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  



 

1.3. Развитие на съществуващите социални услуги за 

подкрепа на децата и семействата на територията на 

Община Полски Тръмбеш. 

 

 

 

1.3.1. Предоставяне на социалната услуга “Приемна 

грижа” по проект „Приеми ме 2015”. Консултиране и 

подпомагане на хората, заявили интерес към приемната 

грижа, чрез предоставяне на допълнителна информация, 

предоставяне на комплект документи, подпомагане при 

подготовката на документите; обучения и оценявания; 

участие в процеса на напасване опознаване и 

подготовката за настаняване на децата при приемните 

семейства. 

1.3.2.Осигуряване на достъп до  почасова грижа за деца с 

увреждания, отглеждани в семейна среда, с оглед тяхната 

социализация и задоволяване на индивидуалните им 

потребности в ЦОП Полски Тръмбеш. 

Брой 

обхванати  

деца  

Брой обучени 

семейства 

 

Брой 

потребители 

на услугата 

 

 

 

 

 

 

 

Брой 

потребители 

на услугата 

 

2018 г. 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

Община 

Полски 

Тръмбеш, 

Д”СП”Свищов 

 

 

 

Община 

Полски 

Тръмбеш,  

ЦОП 

Д”СП”Свищов 

 

 

 

 

Община 

Полски 

Тръмбеш,  

ЦОП 

Д”СП”Свищов 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2. Деинституцио 

нализация и 

развитие на 

алтернативни 

социални услуги. 

2.1. Превенция на изоставянето и прилагане на мерки за 

намаляване на броя на децата от Община Полски 

Тръмбеш, настанени в специализирани институции за 

деца. 

 

Брой успешни 

превенции  

 

2018 г. Д”СП”Свищов,  

ЦОП 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  

2.2. Продължаване на социалната работа по утвърдения 

механизъм на междуинституционално сътрудничество и 

координация на действията по превенция на изоставянето 

на деца. 

 

2.2.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на 

новородените деца в биологичното семейство. 

Информиране и консултиране на родилки в риск от 

Брой успешни 

Превенции 

 

 

 

 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Д”СП”Свищов,  

ЦОП 

Лични лекари, 

Лекари 

специалисти 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  



 

изоставяне на децата си, за последиците от 

институционалното отглеждане на децата, особено в 

първите месеци от раждането и оказване на необходимата 

подкрепа. 

3. Повишаване 

капацитета на 

системата за 

закрила на 

децата. 

 

 

3.1. Укрепване капацитета на Комисията за детето за 

повишаване на качеството и ефективността на социалната 

работа. 

Разработване и 

прилагане на 

системи 

осигуряващи 

надграждащи 

знания и 

умения на 

членовете на 

комисията 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш, 

РУ-Полски 

Тръмбеш към 

ОД на МВР, 

МКБППМН 

Д”СП”Свищов, 

ЦОП 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет, 

Проектно 

финансиране  

3.2. Провеждане на обучения на специалисти работещи с 

деца и техните семейства по отношение разпознаване 

синдрома на родителското отчуждение.  

Брой обучени 

специалисти 

2018 г. Община 

Полски 

Тръмбеш, 

ЦОП, 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет, 

Проектно 

финансиране  

 

Приоритет 2: ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИИ 

ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

 

1 . Промоция на 

здравословен начин 

на живот при 

децата и 

профилактика на 

болестите 

1.1. Активни действия за популяризирането на 

здравословното хранене като ценност, гарантираща 

емоционално и физическо здраве на децата и 

подрастващите 

Брой 

проведени 

кампании и 

събития, 

Брой 

участващи деца 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш, 

Медицински 

специалисти, 

ЦОП, Училища 

и ДГ 

В рамките на 

утвърдените  

бюджети 

 



 

1.2. Организиране на седмица на здравословното хранене 

с провеждане на състезания сред деца и ученици за 

изготвяне на меню от здравословни храни. Повишаване 

на познанията на децата  и учениците за здравословните 

храни и използването им 

Брой 

организирани 

състезания 

Брой деца 

участници 

Брой създадени 

и 

разпространени 

брошури 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш; 

ЦОП, 

Училища;  

ДГ, 

Медицински 

специалисти 

В рамките на 

утвърдения  

бюджет 

 

1.3. Обучение на медицински специалисти от здравните  

кабинети в училищата и детските градини за изграждане 

на навици за здравословно хранене на учениците 

Обучени 

медицински 

специалисти от 

здравни 

кабинети в 

училищата и 

детските 

градини 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш; 

Училища;  

ДГ 

В рамките на 

утвърдения  

бюджет 

 

1.4. Осигуряване на условия за достъп до спортни услуги 

с цел терапия, социализация и подобряване на 

състоянието на децата с увреждания и деца в риск 

Брой обхванати 

деца  

2018 г. Община 

П.Тръмбеш; 

Училища;  

ДГ;  

В рамките на 

утвърдения  

бюджет 

 

2.Осигуряване на 

превантивни мерки 

срещу рисково 

сексуално 

поведение, ранна 

бременност и 

употребата на 

психо активни 

вещества.   

2.1. Съдействие на отговорните институции при  

извършване на оценка на потребностите на медицинските 

специалисти в училищните здравни кабинети от 

повишаване познанията в областта на промоция на 

здравето и превенция на водещи поведенчески рискови 

фактори в училищна възраст 

проучване за 

оценка на 

потребностите 

на 

медицинските 

специалисти в 

училищните 

здравни 

кабинети 

2018 г. Училища; 

Община 

П.Тръмбеш;  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

2.2. Превенция на сексуално предавани инфекции , 

ХИВ/СПИН и на рисково поведение (сексуално насилие, 

употреба на алкохол и наркотици) сред юношите. 

Повишаване 

информираност 

та на 

2018 г. Медицински 

специалисти 

 Училища, 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

учениците 

Брой 

участващи 

младежи 

ЦОП 

 

 

 

 

2.3. Утвърждаване на практиката за своевременно 

уведомяване на Дирекция „Социално подпомагане” 

Свищов от страна на лични лекари и медицинския 

персонал в училищата , при съмнение за наличие на риск 

за детето в семейството. 

Брой 

регистрирани 

сигнали 

2018 г. Медицински 

специалисти; 

Лични лекари, 

ЦОП, 

Д”СП”Свищов 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.4 .Разпространение на информационни материали за 

родители и младежи с цел повишаване капацитета по 

отношение употребата на наркотици 

 

Проведени 

превантивни 

дейности 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш;  

Училища 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 2.5. Насърчаване на неформалното образование на 

младите хора в областта на зависимостите и грижа за 

здравословния им начин на живот 

Проведени 

обучения 

 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш;  

Училища 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 2.6. Повишаване информираността за рисковете от 

употребата на наркотични вещества и за рисковете от 

употребата на предписани или закупени без рецепта 

лекарствени продукти 

Проведени 

превантивни 

дейности 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш;  

Училища 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

3.Оптимизиране и 

повишаване 

качеството и 

достъпа до здравни 

услуги на 

децата. 

3.1. Усъвършенстване на промотивно-профилактичната 

дейност /имунизации, правилно хранене, ограничаване 

влиянието на вредните фактори и не инфекциозните 

заболявания. 

3.2.Работа с родителите относно провеждане на здравните 

грижи на децата. 

Брой  

обхванати 

родители 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш;  

ДГ, Училища 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Приоритет 3: РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1. Превенция на 

отпадането от 

училище 

1.1.Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в 

Бр. 

осъществени 

посещения в 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш;  

ДГ; Училища  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

 задължителна предучилищна и училищна възраст. 

 

домовете на 

децата и 

проведени 

разговори с 

родителите, в 

т.ч. с участие 

на служители 

от ДСП  

Брой обхванати 

деца 

Брой деца, 

върнати в 

училище 

Д”СП”Свищов; 

РУ „Полиция” 

1.2. Ограничаване броя на децата, отпадащи от 

образователната система поради социални причини и на 

децата с поведенчески проблеми. 

1.2.1. Осигуряване на  подкрепа за повишаване на 

мотивацията за продължаване на образователния процес и 

преодоляване на трудностите при усвояване на учебния 

материал.  

1.2.2. Мобилна работа и работа на терен с родителите, 

които не мотивират децата си да посещават редовно 

училище. 

Брой деца, 

върнати в 

училище; 

Брой 

консултирани 

ученици 

2018 Община 

П.Тръмбеш;  

ЦОП, 

Д”СП”Свищов 

ДГ; Училища 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2. Интегриране 

в училищата и 

детски градини на 

децата със 

СОП, както и 

социална и 

образователна 

интеграция 

на децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства. 

2.1. Продължаване на политиката за включващо обучение 

на децата със специални образователни потребности, чрез 

организиране и провеждане на информационни кампании 

и предоставяне на актуална информация на родители на 

деца със СОП за процеса на включващото обучение. 

Брой 

информирани 

родители 

2018 г. Училища; ДГ 

Община 

П.Тръмбеш; 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Увеличаване броя на архитектурно адаптираните 

детски градини и училища за достъп на деца със СОП. 

Брой 

адаптирани 

учебни 

заведения 

2018 г. Училища; ДГ; 

Община 

П.Тръмбеш;  

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.3. Щатно  осигуряване на подкрепяща среда /логопеди, 

психолози и други специалисти/ в училища и ДГ. 

 

Брой назначени 

специалисти 

2018 г. Училища; ДГ; 

Община 

П.Тръмбеш;  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

2.4. Подпомагане обучението на експерти, директори на 

училища, учители, психолози, педагогически съветници 

за работа по интегриране на децата със СОП и деца от 

етническите малцинства. 

Брой 

специалисти, 

преминали 

обучение 

2018 г. Училища; ДГ; 

Община 

П.Тръмбеш; 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Приоритет 4: ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1. Превенция на 

насилието над деца 

1.1.Създаване и реализиране на програми за работа с деца 

в детски градини и училища за повишаване на знанията 

им за насилието, механизмите за съобщаване, правата на 

децата и избягване на агресия 

 

Разработени и 

внедрени в 

практиката 

програми 

 

2018 г. 

 

РУ”Полиция”-

Полски 

Тръмбеш 

Община 

П.Тръмбеш; 

Училища; ДГ; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.2.Провеждане на съвместни тематични кампании на 

училища, детските градини, полицията  и община Полски 

Тръмбеш за ограничаване на пътнотранспортния 

травматизъм с деца – „Абитуриенти“  

„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ (май – 

август) и „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на 

пътя!“ 

Брой 

проведени 

тематични 

кампании 

Май-

септемв

ри 2018 

г.  

Училища; ДГ; 

Община 

П.Тръмбеш 

РУ „Полиция”, 

МКБППМН 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2. Превенция на 

сексуалната 

злоупотреба с деца 

2.1. Създаване на мерки за ефективна превенция на 

ранните бракове и ранните раждания при децата. 

Идентифициране на случаи на насилие в уязвими 

общности и насочване към социални услуги. Промяна на 

нагласи в общностите по отношение на вредни практики 

за отглеждане на деца 

 

Разработване 

на система за 

специфична 

работа в 

рисковите 

общности, 

целяща 

активизиране и 

включване на 

самите 

общности в 

работата по 

2018 г. Училища; ДГ; 

Община 

П.Тръмбеш 

РУ „Полиция”, 

МКБППМН 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

превенция. 

3. Превенция на 

случаите на 

злоупотреба и 

тормоз в училище 

 

3.1. Разработване и прилагане на Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите 

в системата на предучилищното и училищното 

образование 

Разработен 

механизъм 

2018 г. Училища; ДГ; 

Община 

П.Тръмбеш 

РУ „Полиция”, 

МКБППМН 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Приоритет 5: ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАКРИЛА НА НЕПРИДРУЖЕНИ ДЕЦАТА, ПОДОБРЯВАНЕ 

НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СИСТЕМАТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И РАБОТА С ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ. 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

 

1.Ранно 

идентифициране 

регистриране, 

насочване и 

взаимодействие 

в работата при 

сигнали и случаи 

на насилие и 

злоупотреба с дете 

във всички 

институции и 

организации, 

работещи с 

деца. 

1.1. Социално – превантивна дейност с цел решаване 

проблемите за професионална подготовка и трудова 

реализация на непълнолетните напуснали ВУИ и СПИ, 

както и осъдените условно. 

1.1.1. Насочване към индивидуално консултиране с 

експерти от МКБППМН. 

 

Брой обхванати 

непълнолетни 

 

 

 

 

 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш, 

МКБППМН, 

ЦОП 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.2. Осъществяване на контрол на обществени места за 

неупотреба на алкохол, цигари и наркотици от деца  чрез  

извършване на проверки. 

Брой 

проведени 

проверки 

2018 г. Дирекция”СП”, 

РУ”Полиция” 

П. Тръмбеш 

МКБППМН; 

Община 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

П.Тръмбеш 

1.3. Подкрепа на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие чрез социално консултиране и индивидуална 

работа. 

Брой обхванати 

деца 

2018 г.  Дирекция”СП”, 

МКБППМН; 

ЦОП 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.4. Подкрепа и консултиране на родители на деца 

преживели насилие и родители, упражняващи насилие 

над децата. 

Брой обхванати 

лица 

2018 г. Дирекция 

”СП”Свищов, 

МКБППМН, 

ЦОП 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.5. Участия в обучения с цел ефективното прилагане на 

координационния механизъм за работа с деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и при кризисна 

интервенция. 

Брой обучени 

специалисти 

2018 г. 

 

Дирекция”СП” 

Свищов, 

МКБППМН; 

РУ”Полиция” 

Полски 

Тръмбеш;  

ЦОП; 

Община 

П.Тръмбеш; 

Училища; ДГ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.6. Провеждане на кампании по превенция на насилието 

срещу деца и трафика на деца. 

Брой 

проведени 

кампании 

2018 г.  Дирекция”СП” 

Свищов, 

МКБППМН; 

РУ”Полиция” 

Полски 

Тръмбеш;  

ЦОП; 

Община 

П.Тръмбеш; 

Училища; ДГ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

2. Подобряване 

ефективността на 

системата за 

превенция и работа 

с деца, жертви на 

насилие. 

2.1. Повишаване на професионалните компетентности на 

специалистите, работещи по проблемите на насилието над 

деца, за работа с деца, жертва на насилие и свидетели на 

престъпление. 

 

Брой 

специалисти, 

преминали 

обучение 

2018  г. Дирекция”СП” 

Свищов, 

МКБППМН; 

РУ”Полиция” 

Полски 

Тръмбеш;  

ЦОП; 

Община 

П.Тръмбеш; 

Училища;ДГ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Увеличаване броя на психолозите в училищата и 

назначаване на психолози в детските градини на 

територията на общината. 

Брой назначени 

психолози 

2018 г. Училища, 

Община 

П.Тръмбеш 

ДГ 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.3. Извършване на проверки в учебните заведения по 

отношение сигурността на децата в училище и 

прилежащите им територии. 

Брой проверки 2018 г. РУ”Полиция” 

Полски 

Тръмбеш; 

Община 

П.Тръмбеш; 

Училища;ДГ 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.4. Подобряване качеството на превантивната работа в 

училищна и извънучилищна среда за ограничаване на 

конфликтното поведение на децата и учениците. 

2.4.1. Дейности за ограничаване формите на насилие сред 

децата в училище:Изготвяне на програма във всяко 

училище, за превантивна работа и овладяване на 

агресията в училище; 

2.4.2. Тематични информационни срещи за превенция на 

насилието и агресията в училища и детски градини:  

-дискусии и беседи с ученици в юношеска възраст по 

теми, свързани с превенция на агресия, насилие и 

конфликти; 

- дискусии и беседи с родители на деца в детските 

Брой обхванати 

деца 

Брой обхванати 

лица 

 

 

 

Брой 

проведени 

информационн

и срещи  

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 

Дирекция”СП” 

Свищов, 

МКБППМН; 

РУ”Полиция” 

Полски 

Тръмбеш;  

ЦОП; 

Община 

П.Тръмбеш; 

Училища;ДГ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

градини; 

- групова работа /тренинги/ с тийнейджъри в училищата, с 

ниска мотивация и проблемно поведение. 

 

2.5. Превенция на безнадзорността на децата. 

2.5.1. Периодични обходи за регистриране на скитащи и 

просещи деца; 

2.5.2. Работа с уязвими семейства на скитащи и просещи 

деца . 

Брой обхванати 

деца и 

семейства 

2018 г. Дирекция”СП” 

Свищов, 

МКБППМН; 

РУ”Полиция” 

Полски 

Тръмбеш;  

ЦОП; 

Община 

П.Тръмбеш; 

Училища;ДГ 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.6. Повишаване чувствителността на гражданите към 

детското насилие чрез тематични дни и кампании. 

 

Брой обхванати 

деца и лица  

Брой 

проведени 

кампании 

 

 

По 

време на 

тематич

ни дни и 

кампани

и  

2018 г. 

 

 

Дирекция 

СП”Свищов, 

МКБППМН, 

РУ”Полиция”  

П.Тръмбеш 

Училища, ДГ, 

Община 

П.Тръмбеш, 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

4. Реализиране на 

мерки за 

намаляване 

броя на децата, 

жертви на ПТП 

4.1. Разпространяване на подходящи видеофилми и 

информационни материали, чиято превантивна цел е 

предоставяне на полезни съвети за деца и родители, 

презентиране на положителни практики ориентирани към 

намаляване броя на децата, жертви на ПТП. 

 

Брой 

реализирани 

мерки; 

Брой обхванати 

деца и 

родители 

2018 г. МКБППМН, 

РУ”Полиция”  

П.Тръмбеш 

Училища, ДГ, 

Община 

П.Тръмбеш, 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

4.2. Изграждане на безопасна транспортна 

инфраструктура около училищата и детските градини. 

Брой  

реализирани 

дейности 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш 

РУ”Полиция”  

П.Тръмбеш 

Училища, ДГ, 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

4.3. Повишаване на знанията, транспортната култура и 

поведение на децата и учениците за безопасно 

предвижване чрез провеждане на беседи, викторини, 

състезания и изложби. 

Брой 

проведени 

беседи,виктори

ни, състезания 

и изложби 

2018 г. Училища, ДГ; 

Община 

П.Тръмбеш; 

МКБППМН, 

РУ”Полиция”  

П.Тръмбеш;  

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

5. Превенция на 

злоупотребата с 

деца в интернет 

пространството. 

5.1. Повишаване обществена информираност с цел 

предпазване на децата в онлайн среда чрез включване в 

национални и регионални кампании. 

Брой 

проведени 

училищни и 

извънучилищ-

ни обучения 

2018 г. Училища, 

РУ”Полиция”  

П.Тръмбеш; 

Д”СП”Свищов, 

МКБППМН; 

ЦОП 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Приоритет 6: СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1. Организиране на 

спортни 

инициативи с 

превантивни 

функции 

1.1. Насърчаване на участието на децата и учениците в 

извънкласни и извънучилищни дейности в областта на 

спорта (ученически игри). Утвърждаване на 

самочувствието на децата чрез средствата на спорта 

Брой 

инициативи; 

Брой включени 

деца 

2018 г. Училища; ДГ; 

ЦОП; 

Община 

Полски 

Тръмбеш; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет; 

Проектно 

финансиране 

1.2. Участие в изпълнението на Програма на МОН „Спорт 

за децата в свободното време“. Осигурени възможности 

за деца за безплатно включване в спортни  занимания. 

Популяризиране ползата за децата от спорта и 

физическата активност. 

Брой включени 

деца 

2018 г. Училища; ДГ;  

Община 

П.Тръмбеш;  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет- 

Проектно 

финансиране 

 

1.3. Участие в провеждания  общински, областен и 

републикански  кръг на състезания на младежките 

противопожарни отряди „Млад огнеборец“. Повишаване 

подготовката на подрастващите за защита при бедствия и 

Брой участия; 

Брой обхванати 

деца 

2018 г. Училища, 

МВР - РД 

ПБЗН 

Община 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 



 

аварии. П.Тръмбеш 

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. Съдействие за  достъп до организирани дейности на 

деца с увреждания и деца в неравностойно положение. 

Брой обхванати 

деца 

 

2018 г. Училища, 

Община 

П.Тръмбеш; 

НПО; ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2.2. Кандидатстване по проекти за финансиране на 

творчески дейности и изяви на деца с увреждания,  деца в 

неравностойно положение. 

Брой проекти 2018 г. Училища, 

Община 

Полски 

Тръмбеш, НПО 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Проектно 

финансира-не 

3.Предприемане на 

мерки за закрила на 

даровитите деца 

 

3.1. Поддържане на актуална база данни за децата с 

изявени дарби, получили награди от състезания, 

регионални, областни и национални олимпиади и др. 

Брой обхванати 

деца 

2018 г. Училища, 

Община 

П.Тръмбеш; 

ДГ; ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

3.2. Организиране участието на деца и ученици в 

общински, областен и национален етап на конкурс за 

детска рисунка с международно участие „С очите си 

видях бедата“ 

Брой включили 

се деца и 

ученици 

2018 г. Училища, 

МВР - РДПБЗН 

Община 

П.Тръмбеш; 

ЦОП 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

4. Реализиране  на 

програми за четене 

и културно 

развитие и 

свободното време 

4.1. Участие в национални програми за младежта. 

Подкрепа на инициативи за пълноценно личностно и 

обществено развитие на младите хора в общината. 

Брой обхванати 

младежи  

2018 г. Училища; 

ЦОП; 

Община 

Полски 

Тръмбеш 

 

5. Осигуряване на 

достъп на всички 

5.1.Насърчаване участието на  децата и учениците в 

занимания по интереси в областта на науките, изкуствата, 

Брой обхванати 

деца и ученици 

2018 г. Училища; ДГ; 

ЦОП; 

 



 

деца до културни 

дейности и 

дейности за 

свободното време, 

в т.ч. наука и 

техника 

технологиите и спорта. Повишаване броя на обхванатите 

деца и ученици в занимания по интереси и изяви в 

областта на науките, изкуствата, технологиите. 

Община 

Полски 

Тръмбеш 

Приоритет 7: НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1.Разпространение 

на добри практики 

и насоки за участие 

на децата в сферите 

на образованието, 

правосъдието, 

социалната 

закрила, културния 

живот и спорта 

1. Насърчаване творческото мислене на децата, с цел 

възрастните да чуят тяхното мнение за бързо променящия 

се свят. Изграждане на активна гражданска позиция.  

Организирани и проведени конкурси от Съвета на децата 

Брой 

проведени 

дейности 

2018 г. Община 

П.Тръмбеш; 

Училища; ДГ; 

ЦОП; 

Читалища; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

2. Насърчаване на 

участието на децата 

в доброволчески 

инициативи 

2.1. Реализиране на програма „Детско полицейско 

управление“ 

 

2.1. Организиране на информационни кампании в 

училищата и разпространение на информационни 

материали за доброволчеството. 

Брой обхванати 

ученици 

 

Брой обхванати 

ученици 

Брой 

организирани 

кампании 

2018 г. 

 

 

2018 г. 

Училища;  

ДГ; 

РУ”Полиция” ; 

ЦОП; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Приоритет 8: ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО 

Цели Дейности Индикатори 

Срок за 

изпълне

ние 

Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови 

средства 

1. Гарантиране 

правото на децата 

за защита на 

1.1. Информиране на родителите относно безопасната 

употреба на Интернет и възможностите за сигнализиране 

при злоупотреба с деца в социалните мрежи. 

Брой изготвени 

и 

разпространени 

2018 г. Училища, 

Д”СП”Свищов, 

Община 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 



 

личността, 

достойнството и 

безопасността  в 

медийното 

пространство. 

информационн

и материали 

П.Тръмбеш,  

РУ „Полиция”-

Полски 

Тръмбеш 

 МКБППМН 

1.2. Информационна кампания, насочена в посока 

популяризиране на специализираната електронна 

страница на ДАЗД http//www.stopech.sacp.government.bg/ 

и националната телефонна линия за деца 116 111. 

Брой 

проведени 

информационн

и срещи 

2018 г. Комисия за 

детето, 

Училища, 

ЦОП ; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

1.3. Провеждане на обучения на ученици за онлайн 

безопасност. 

Брой 

проведени 

обучения 

Брой ученици, 

преминали 

обучения 

 

2018 г. Училища, 

Община 

П.Тръмбеш,  

РУ-Полски 

Тръмбеш към 

ОД на МВР, 

ЦОП; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

            Очаквани резултати: 

 Разкрити качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността за подкрепа на децата и 

семействата; 

 Повишен родителския капацитет; 

 Повишен капацитет на специалистите, предоставящи социални услуги; 

 Превенция на детското здраве, намален брой деца, болни от социално-значими заболявания; 

 Повишена спортна активност сред учащите се; 

 Повишена информираност на децата с цел превенция от насилие и експлоатация; 

 Намален брой на случаите на насилие над деца; 

 Повишена обществена информираност с цел предпазване на децата в интернет пространството; 

 Увеличен брой деца, участващи в културни дейности и дейности за осмисляне на свободното време; 

 Увеличен брой подпомогнати деца с изявени дабри; 

 



 

Общинската програма за закрила на детето в Община Полски Тръмбеш за 2018 година е разработена от Комисията 

за детето, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 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. 

 

Общинската програма за закрила на детето за 2018 година е приета на заседание на ОбС- Полски Тръмбеш  с 

Решение №470 от Протокол № 33 от 26.04.2018 г. 

 

 

Маринета Йорданова 

Председател на Общински съвет   

Полски Тръмбеш 

 

 


