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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020 година 

 
ПРИОРИТЕТ I. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 

ДЕЦАТА 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

Срок  

1.Развитие на 

иновативни услуги за 

деца и семейства  

 

 

1.Изнесено работно място-Калояново 

към КСУДС-Пловдив за: 

- деца с увреждания, отглеждани в 

семейна среда 

- деца в риск и с отклонение в 

поведението 

- деца застрашени от отпадане от 

образователната система 

- деца жертви на насилие или трафик 

Общинска 

администрация,ИРМ/ 

КСУДС – Калояново 

Отдел „ЗД” – Д”СП”-

Хисаря 

 

Проектно финансиране постоянен  

2.Спазване и 

прилагане на 

принципите за 

закрила и осигуряване 

по най-добър начин 

интересите на детето 

съобразно неговите 

потребности 

1.Осигуряване и прилагане на мерки 

за закрила в семейна среда на 

основание Закона за закрила на 

детето. 

2.Подкрепа на родителите при 

наличие на риск за детето. 

3.Осигуряване правото на деца и 

семейства в риск до достъп и 

качествено обслужване при ползване 

на социални услуги и социално 

подпомагане. 

Общинска 

администрация ИРМ/ 

КСУДС,– Калояново 

Отдел „ЗД” – Д”СП”-

Хисар 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 

ПРИОРИТЕТ II. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

  

ОБЩИНА  КАЛОЯНОВО 
     пл. “Възраждане” № 6 

     тел:  03123 / 22 21           факс: 03123 / 24 12 

     http://www.kaloyanovo.org/ 

    E-mail: kaloianovo@mail-bg.com       

 

 

                                                                                                                                                       Приложение 

http://www.kaloyanovo.org/
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Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

Срок  

1.Повишаване на 

здравната култура и 

информираността на 

подрастващите 

 

 

1.Провеждане на информационни 

кампании за здравословно хранене и 

начин на живот, кампания за 

двигателната активност, кампания 

против тютюнопушенето. 

2.Оптимизиране на дейността на 

училищното здравеопазване чрез 

иновативни подходи – провеждане на 

здравни беседи, прожектиране на 

филми с цел повишаване 

информираността на децата. 

Общинска 

администрация, ИРМ/ 

КСУДС – Калояново 

Училища 

Мед. специалисти 

„Училищно 

здравеопазване” 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 

2.Повишаване 

информираността на 

децата за 

разпространение на 

ХИВ/СПИН, болести, 

предавани по полов 

път и злоупотреба с 

психоактивни 

вещества 

1.Провеждане на информационни 

кампании за повишаване на 

информираността на децата за 

разпространението на ХИВ/СПИН и 

употреба и злоупотреба с 

психоактивни вещества. 

Общинска 

администрация, ИРМ/ 

КСУДС – Калояново 

Училища 

Мед. специалисти 

„Училищно 

здравеопазване” 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 

ПРИОРИТЕТ III. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

Срок  

1.Осигуряване на 

пълен обхват на 

децата подлежащи на 

задължителна 

предучилищна 

подготовка и 

задължително 

1.Превенция за деца, застрашени от 

отпадане от задължително 

образование според действащото 

законодателство. 

2.Обхващане на децата от уязвимите 

групи от 3 до 6 годишна възраст при 

отглеждане и възпитание, чрез 

Отдел „ЗД”- Д”СП”-

Хисар 

Училища 

МКБППМН 

Общинска 

администрация , ИРМ/ 

КСУДС – Калояново 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 

 

 

 

постоянен 
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училищно обучение 

на учениците до 16 

годишна възраст 

редуциране на таксата на някои от 

най-тежките случаи, съгласно приета 

Наредба за определянето и 

администрирането на местните такси 

и цени на услуги на територията на 

община Калояново. 

3.Търсене на отговорност на 

родители, настойници и попечители, 

които не осигуряват присъствието на 

децата си в детските градини и в 

училищата за времето, през което те 

подлежат на задължителна 

предучилищна подготовка или на 

задължително обучение.  

4.Проучване на нагласите на 

родителите и мотивацията на децата 

да участват активно в образователния 

процес. 

5.Пълно обхващане на децата от 5 и 6 

годишна възраст в предучилищната 

подготовка. 

Детски градини 

 

 

 

 

 

Общинска 

администрация , ИРМ/ 

КСУДС – Калояново 

Детски градини 

Училища 

МКБППМН 

 

 

Детски градини 

Училища 

 

 

Общинска 

администрация, ИРМ/ 

КСУДС – Калояново 

Детски градини 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен  

 

 

 

постоянен 

ПРИОРИТЕТ IV. ПОВИШИВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА 

И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

Срок  

1. Създаване на 

инструменти за 

превенция на 

насилието и работа с 

деца жертви на 

насилие 

1.Превенция на училищното насилие 

и агресия. 

2. Взаимодействие между различните 

институции при работа с агресивни 

деца и деца в риск в училищата. 

Учебни заведения 

 

Учебни заведения 

ДПС към РПУ-Хисар 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 

2.Повишаване 

осведомеността  

1.Идентифициране на деца, жертви 

на насилие и насочването им към 

МКБППМН 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

постоянен 
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на обществото, децата 

и на техните 

семейства относно  

правата на детето,  

насилието над деца, 

за да се стимулира 

активното им участие 

в противодействие  

на насилието 

подходящи социални услуги и 

включване в консултативна 

програма. 

2.Участие в местни и национални 

кампании по превенция на 

противообществените прояви, 

закрилата на децата, безопасност на 

движението, трафика на хора и 

реакция при настъпили ПТП.  

3.Разпространение и популяризиране 

на различни  

информационни материали в 

училищата за превенция на 

насилието между и върху деца. 

4.Разясняване на наказателната 

отговорност за ранно съжителство с 

малолетни и непълнолетни лица. 

 

 

 

Отдел „ЗД”-Д”СП”-

Хисар 

МКБППМН 

ДПС към РПУ-Хисар 

 

 

Училища 

 

 

 

 

МКБППМН 

ДПС към РПУ-Хисар 

Училища 

институциите 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

постоянен 

3.Оказване на 

ефективна закрила на 

непридружени деца, 

деца бежанци и 

имигранти , деца 

претърпели насилие 

 

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. 

2. 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. 

Дирекция “Социално 

подпомагане” - Хисар, 

РУ на МВР - Хисар 

Общинска 

администрация, ИРМ/ 

КСУДС -Калояново 

Учебни заведения 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

4.Гарантиране 

правата на 

непридружени деца, 

чужди граждани 

1.Приемане на Координационния 

механизъм за 

междуинституционално 

взаимодействие по отношение на 

всички деца-бежанци и търсещи 

убежище (придружени и 

Отдел „ЗД”-Д”СП”-

Хисар 

РУ на МВР - Хисар 

Общинска 

администрация 

Калояново 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 
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непридружени)  

ПРИОРИТЕТ V. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ  

 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

Срок  

1.Утвърждаване на 

детското участие в 

обществения живот 

1.Насърчаване на творческите 

заложби и потребности на децата, 

осигуряване на възможности за изява 

и развитие. 

2.Насърчаване на детското участие 

на регионално и местно ниво. 

Учебни заведения 

Отдел „ЗД”-Д”СП”-

Хисар 

Сдружение „Култура” 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 

2. Насърчаване на 

деца с изявени дарби 

1.Реализиране на дейности за закрила 

на деца с изявени дарби и финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби. 

2.Приемане на общинска Наредба за 

даровити деца. 

Общинска 

администрация, ИРМ/ 

КСУДС -Калояново 

Учебни заведения 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

постоянен 

ПРИОРИТЕТ VI. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА 
 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

Срок  

1.Развитие на 

различни форми, 

модели и 

инструменти за 

превенция на 

инцидентите и 

травматизма при 

децата 

1.Провеждане на беседи в часа на 

класа по теми, свързани със защита 

при бедствие в съответствие с 

изискванията за обучение по чл. 16, 

ал. 3 от Закон за защита при бедствия 

(ЗЗБ). 

2.Провеждане на общински конкурс 

за детска рисунка на тема „С очите 

си видях бедата” 

РДПБЗН 

ДПС към РПУ-Хисар 

 

 

 

 

Училища 

Общинска 

администрация, ИРМ/ 

КСУДС -Калояново 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

институциите 

Постоянен 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

        Общинската програма за закрила на детето за 2020 г. се приема на основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за закрила на детето, с Решение № 46 от Протокол № 8 / 26.03.2020 г. на Общински съвет Калояново. 

         По своята същност тя е отворен документ и може да се актуализира през годината.  


