
                                           

 

 

                    ПРОГРАМА ЗА  ЗАКРИЛА  НА   ДЕТЕТО НА ОБЩИНА КАВАРНА ЗА  2018 година 
 

 

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 Дирекция “Социално подпомагане“,   

сигнал за нарушаване правата на дете. 

 

 

1.2 Осигуряване на заетост чрез насочване към 

проекти и програми и оказване на финансова 

подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 

месечно подпомагане, за децата, които отглеждат.  

 

1.3 Подкрепа на семействата в съответствие и за 

изпълнение на основната цел на Закона за закрила на 

детето – отглеждане на децата в семейна среда чрез 

предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция,  

както и предоставяне на финансови помощи и/или 

помощи в натура. 

 

 1.4 Осъществяване на мерки за предотвратяване на 

изоставянето и подкрепа за отговорно родителство 

чрез:  

-  Осигуряване на педагогическа, психологическа и 

правна помощ на родителите и децата; 

 - Организиране на тренинги, срещи, дискусии  за  

повишаване на родителския капацитет 

 

Дирекция “Социално подпомагане“ –   

отдел „Закрила на детето“ град Каварна 

 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане“ 

Бюро по труда 

Община  Каварна 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане“ 

Община  Каварна 

 

 

 

 

 

Община град Каварна   

Дирекция”Социално подпомагане” – 

гр. Каварна 

Общински консултативен център  

 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции  

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции  

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции  

държавно – 

делегирана дейност 

 

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 Устойчивост в развитието и предоставянето на 

социалната услуга ”Приемна грижа”. Консултиране и 

подпомагане на хората, заявили интерес към 

приемната грижа чрез предоставяне на допълнителна 

информация, документи, участие в процеса на 

напасване, опознаване и подготовката за настаняване 

на децата при приемните семейства.  

 

2.2 Консултиране, насочено към подобряване 

качеството на грижи за децата, настанени в приемна 

грижа  

 

 

2.4 Реализиране на проект „Нови възможности за 

грижа“ и Национална програма „ Асистенти на хора с 

увреждания „ за предоставяне на социални услуги в 

общността на деца с различни типове увреждания. 

Община  Каварна 

Дирекция”Социално подпомагане”  

 

  

 

 

 

 

Община Каварна, 

 Дирекция”Социално подпомагане”   

 

 

  

Община  Каварна, 

 Дирекция”Социално подпомагане”  

 

 

Проект „Приеми ме 

2015” на 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси“ 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции  

 

ОП”Развитие на 

човешките ресурси“ 

Републикански 

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 

качествено 

образование на всички 

деца  

 

1.1 Координирани усилия на отговорните институции 

за преодоляване на риска от отпадане от 

образователната среда чрез оказване на подкрепа за 

децата и насърчаване на отговорното поведение на 

техните родители 

 

1.2. Осигуряване на подкрепа за личностно развитие 

на децата и учениците чрез изпълнение на 

изискванията на държавния образователен стандарт за 

приобщаващо образование   

 

1.3.Прилагане на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и  задържане на децата в 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна 

възраст.Събиране на данни за ученици, трайно 

непосещаващи училище и  съвместни проверки на 

Екипите за обхват. 

 

1.4. Приобщаване на децата и учениците от уязвимите 

групи в образователната система чрез реализацията на 

различни проекти и програми. 

Училищни настоятелства 

Училищни ръководства 

Община  Каварна 

 Дирекция”Социално подпомагане”  

 

 

Община  Каварна 

Ръководства на училища и детски 

градини 

 

 

Община Каварна –отдел „Духовни и 

социални дейности“ 

Директори на училища и детски 

градини 

Дирекция „Социално подпомагане“ 

Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

 

Община  Каварна 

Ръководства на училища и детски 

градини 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

 

 

 

по проекти 

 

                                                                                                                                    ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

                                                                                                            ПОДОБРЯВАНЕ   ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

1.Разширяване на 

обхвата и повишаване 

качеството на грижите 

за децата в ранна 

възраст.  

1.1. Съдействие при осигуряване на личен лекар на 

децата от най-ранна детска възраст. 

 

 

 

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;  

Дирекция”Социално подпомагане” 

Здравен медиатор 

МБАЛ – гр. Каварна 

 

 

Ръководствата на детски заведения, 

Община Каварна 

 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 



  - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

2.2 Организиране и участие в програми, свързани с 

профилактика и промоция на здравето на децата и 

учениците.  

 

Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

 

Училищни ръководства, 

Ръководства на детски заведения, 

Медицински специалисти 

Регионална здравна инспекция Добрич 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

3. Повишаване 

здравната култура и 

информираността на 

децата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Гарантиране правата 

на децата чрез 

осигуряване на 

адекватно лечение 

3.1 Провишаване на информираността на децата за 

разпространението на ХИВ/СПИН и употребата и 

злоупотребата с психоактивни вещества чрез 

подходящи форми 

 

 

 

 

3.2 Реализиране на дейности по училищни програми в 

областта на превенцията на рисковото сексуално 

поведение, употреба на алкохол и тютюнопушене. 

 

 

4.1 Прилагане на Координационен механизъм за 

взаимодействие на заинтересованите институции при 

работа в случай на деца в риск от ХИВ, хепатит С, 

хепатит В и сексуално предавани инфекции. 

Училищни ръководства, 

Медицински специалисти  

Регионална здравна инспекция Добрич 

Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

 

 

Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

Регионална здравна инспекция Добрич 

 

 

Дирекция”Социално подпомагане” 

Център за спешна и неотложна 

медицинска помощ -Каварна 

общопрактикуващи лекари 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

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 1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие, Районно управление на полицията  в рамките на 



осведомеността на 

обществото, децата и 

техните семейства 

относно правата на 

детето, насилието над 

деца и за стимулиране 

на активното им 

участие в 

противодействие на 

насилието. 

насочването им към подходящи специалисти. 

 

 

 1.2 Прилагане на Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви 

на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие 

при кризисна интервенция 

 

  

 

– гр. Каварна 

Дирекция „Социално подпомагане” 

 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Община Каварна 

Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

 

 
 

утвърдения бюджет 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

 

2. Превенция на 

насилието и агресията 

2.1. Разширяване на познанията на деца и родители за 

насилието и агресивните прояви чрез възможностите 

на общообразователната подготовка, часовете на 

класа, тематични срещи, интерактивни форми, 

информационни материали и други инициативи  

 

 

 

 

 

2.2 Дейности от Националната програма „ Работа на 

полицията в училище „ 

 

 

 

2.3 Реализиране на Програма „ Детско полицейско 

управление „ 

 

Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Община  Каварна 

 Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

Училищни ръководства 

Общински консултативен център 

 

Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

 

  

 

Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

СУ“Ст. Караджа „ – гр. Каварна 

Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

на отговорните 

институции 

 

 

 

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

3.  Превенция и 

противодействие на 

асоциалното поведение 

на малолетни и 

непълнолетни. 

3.1. Контрол по спазване на нормативните актове, 

касаещи малолетни и непълнолетни и превенция на 

попадането на деца на улицата чрез проверки от 

мобилни групи с представители на Районно 

управление на полицията – гр. Каварна, отдел 

„Закрила на детето“ и Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

 

 



непълнолетни. 

 

3.2 Екипна работа, индивидуално-възпитателна и 

корекционна дейност, психологическо консултиране и 

подкрепа на деца в конфликт със закона и деца – 

жертви на насилие 

 

 

 

Дирекция „Социално подпомагане” 

Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

Местна комисия за борба с 

противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

Училищни ръководства 

 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

4. Оказване на 

ефективна закрила на 

непридружени деца, 

деца бежанци и 

имигранти. 

4.1. Прилагане на Координационен механизъм за 

рефериране и обгрижване на случаи на непридружени 

деца и деца  - жертви на трафик, завръщащи се от 

чужбина 

 

Дирекция “Социално подпомагане”, 

Районно управление на полицията  

– гр. Каварна 

Община  Каварна 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

ПРИОРИТЕТ V : 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел 

 

Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

1. Гарантиране 

правото на изразяване 

на мнение от децата 

при разработване и 

прилагане на 

политики за самите 

тях 

1.1 Участие на ученическите съвети в разработване 

политиката на съответното училище.  

 

 

 

1.2 Развитие на ученическото самоуправление. 

 

Училищни ръководства 

 

 

 

 

Училищни ръководства 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

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  децата чрез  подходящи 

форми на общообразователната подготовка, 

извънкласните и извънучилищни дейности.  

Училищни ръководства,  

Дирекция”Социално подпомагане” 

Общински консултативен център 

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 

1.Увеличаване броя на 

децата, участващи в 

различни спортни, 

културни и 

развлекателни 

дейности, клубове по 

интереси и други 

занимания в 

свободното време.  

 

1.1 Привличане на по-голям брой деца в извънкласни 

и извънучилищни дейности, съобразени с техните 

интереси и заложби 

 

 

1.2 Насърчаване участието на децата в масови 

спортни прояви, предвидени в общинския спортен 

календар  

 

 

Община град Каварна 

Спортни клубове и школи 

Ръководства на детски градини, 

училища и обслужващи звена 

 

Община  Каварна 

Спортни клубове и школи 

Ръководства на детски градини, 

училища и обслужващи звена 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

2. Насърчаване на деца 

с изявени дарби. 

2.1. Реализиране на дейности по Националната 

програма на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби и финансово подпомагане на деца с изявени 

дарби съгласно Наредбата. 

 

2.2. Разработване и реализиране на Програма  за 

закрила на деца с изявени дарби в общината. 

 

Община  Каварна 

Училищни ръководства 

 

 

  

Община  Каварна 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет  

и по Програма на 

МОН 

 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

 

 

 

Приета с Решение № 459 по протокол № 34 от 16.05.2018 г. на Общинския съвет    

 
 


