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Приоритетни области и оперативни цели 
 

Настоящата Общинска програма за Закрила на детето в Община Елена за 2013г. е разработена въз основа на 
Конвенцията за правата на детето на ООН, Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г., Стратегия за развитие на 
социалните услуги 2011- 2015 година на Община Елена и принципите в Закона за закрила на детето:  

-гарантиране на гражданските и политическите права на детето, включително и участието му в обществения живот;  
- интересите на децата са определящи при всички дейности, отнасящи се до тях;  
- мнението на децата трябва да се взима предвид при всички въпроси, които ги засягат;  
- участието на детето в обществения живот, определяне на неговите граждански и политически права;  
- предоставяне на специална закрила на икономическите, социалните и културни права на децата, включително правото 

на най-висок достижим стандарт на здравословно състояние и правото на образование и околна среда, подходящи за 
пълноценното им развитие;  

- защита на децата от икономическа и сексуална експлоатация, физическо и психическо малтретиране;  
- развитие на детето в неговата естествена среда - семейната. 
Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на закрилата на детето с оглед 

отразяване в тях на специфичните местни потребности. 
 Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и вид услуги по закрилата на 

детето с предимно превантивен характер. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за 
всички деца и семейства в община Елена. 

 Общинската програма е разработена в съответствие с националните и международни стандарти и цели синхронизиране 
на действията на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване благосъстоянието на децата 
и техните семейства в общината.  

Изготвена е съвместно от експерти в Общинска администрация - Елена, Отдел “Закрила на детето” - Елена, Дирекция 
“Социално подпомагане”  - гр. Елена, РУП – Елена и МКБППМН при Община Елена. 

Общинската програмата за закрила на детето набелязва следните оперативни цели: 

1.Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции  
2.Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата. 
3.Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца. 
4.Подобряване здравето на децата. 
5. Насърчаване участието на децата в обществения живот 
6.Защита на децата от всякаква форми на злоупотреба, насилие и експлоатация 
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Мерки по Оперативна цел 1: Намаляване броя на децата, отглеждани в специализирани институции  

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

1. Превенция на 
изоставянето и 
деинституализация на 
грижите за децата. 

1.1. Ранно идентифициране на случаите, при които 
съществува риск за настаняване на деца в 
институция. 
1.2.  Оказване на социална и психологическа 
подкрепа на семействата за предотвратяване на 
изоставяне на деца 

  
  
  
   

Община Елена, 
ОЗД/ ДСП- Елена, 
МКБППМН, 
Комисия за Закрила на 
детето при Община Елена 
РУП -Елена 
Община Елена, ОЗД/ 
Д”СП”- Елена, МКБППМН, 
ОДК и Консултативен 
център към МКБППМН 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
  
В рамките на 
утвърдения бюджет 

  
  

2.Повишаване 
информираността на 
децата и младежта по 
проблемите на 
отговорното родителство. 
  
  
  

  
  
  
  

2.1. Осъществяване на модулни програми чрез 
беседи, обучения, игрови занимания и др. 
    
   
 
2.2. Запознаване на децата, младежта и техните 
семейства с проблемите на отговорното 
родителство чрез агитационни и нагледни 
материали (актуални филми, литература и т.н) 
2.3.  Провеждане на консултации с цел подкрепа 
на деца, младежи и техните семейства с оглед 
превенция на изоставянето на деца и 
настаняването им в институционална среда. 

Община Елена, ОЗД/ДСП- 
Елена,  МКБППМН, ОДК и 
Комисия за Закрила на 
детето при Община Елена, 
КЦ към МКБППМН 
 Община Елена,  ОЗД/ 
ДСП- Елена,  МКБППМН, 
ОДК и Комисия за Закрила 
на детето при Община 
Елена 
  
Община Елена, ОЗД/ ДСП- 
Елена, МКБППМН, ОДК и 
Комисия за Закрила на 
детето при Община Елена, 
КЦ към МКБППМН 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
  
   
В рамките на 
утвърдения бюджет 
  
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  
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3. Развитие на услуги, 
заместващи родителската 
грижа, чрез приемна грижа 
и грижа за деца в 
семейства на близки и 
роднини 

3.1.  Популяризиране на услугите и повишаване 
качеството на предоставянето им 

Община Елена, ОЗД/ ДСП- 
Елена, НПО, МКБППМН, 
ОДК и Комисия за Закрила 
на детето при Община 
Елена 

В рамките на 
утвърдения бюджет 

 
 
Мерки по Оперативна цел 2: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на 
децата. 

 
Цели 

 

 
Дейности 

 
Отговорен 
орган 

 
Финансиране 

1. Развиване на мерки на 
подкрепа на отговорно 
родителство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Подкрепа на доходите на родителите (осиновители), когато 
отглеждат деца с трайни увреждания и на семейства на роднини 
или близки и приемни семейства, при които са настанени деца с 
трайни увреждания по реда на чл.26 от ЗЗД, чрез предоставяне 
на месечна добавка в размер на 70 % от минималната работна 
заплата за тези деца до 18-годишна възраст и до завършване на 
средно образование, но не по късно от 20-годишна възраст 
 
1.2 Подкрепа на семействата с деца до завършване на средно 
образование на детето, но не повече от 20 годишна възраст, 
обвързана с редовното посещаване в училище 
1.3. Организиране и провеждане на тематични беседи за 
опасностите, които крие ранната бременност за майката и бебето 
сред подрастващите и техните родители 

Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
  
Община Елена 
 

 
 

 

2.Превантивни дейности 2.1. Разширяване дейността на МКБППМН за работа с 
родителите в Консултативен кабинет. 

МКБППМН  

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

3.1. Създаване на мрежа от партньори с юридически лица с 
нестопанска цел, които да участват в дейностите по закрила на 
детето.  
3.2. Разкриване на услугата защитено жилище 
3.3. Популяризиране и развиване на социалната услуга „приемна 
грижа” 

Общинска 
администрация
, ДСП,Екип по 
приемна грижа 

 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет, 

Финансиране по 
проекти по ОП 
„Регионално 
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3.4. Консултиране, насочено към подобряване качеството на 
грижи за настанените деца в семейства на близки и роднини или 
в приемни семейства. 

 
 

развитие” ,”И аз 
имам семейство” 

4.Увеличаване достъпа до 
дневни грижи за деца 

1. Насочване на нуждаещите се към Дневен център за деца с 
увреждания  за предоставяне на социални услуги  
2. Разкриване на услуги за семейно консултиране, подкрепа и 
развитие на родителските умения, превенция на насилието и 
неглижирането, семейно планиране, превенция на отпадането от 
училище, превенция на отклоняващо поведение и работа с деца с 
отклоняващо се поведение. 

Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
Общинска 
администрация 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 

  
Мерки по Оперативна цел 3: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 
образование на всички деца  

 
Цели 

 

 
Дейности 

 
Отговорен 
орган 

 
Финансиране 

1. Осигуряване на 
максимален обхват на 
децата в училище 
 

1.Изработване на процедурата за прилагане на административни 
мерки по чл.47 от Закона за народната просвета (ЗНП) 
2. Устойчивост в условията по отношение на повишаване 
обхвата на децата и учениците 
2.1. Подпомагане на пълноценното участие в учебно-
възпитателния процес на ученици в неравностойно социално 
положение  чрез осигуряване на средства за учебници и учебни 
помагала, учебни екскурзии, лагери, пленери и състезания; 
хранене и др. 
2.2. Усъвършенстване на  системата от мерки за работа със 
семействата на необхванатите и отпаднали от училище деца. 
2.3. Повишаване ролята на училищните настоятелства в 
създаването на стимулираща учебна среда 
2.4. Подобряване условията за интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинствени групи на територията на община 
Елена. 

Общинска 
администрация
,Училища 
Училищни 
настоятелства,
Детски 
градини,ДСП,Р
УП,МКБППМ
Н 
  

В рамките на 
утвърдения бюджет  
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Интегриране на деца със 
СОП 

2.1. Подпомагане на пълноценното участие в учебно-
възпитателния процес на ученици със СОП  чрез осигуряване на 
средства за учебници и учебни помагала, учебни екскурзии, 
лагери и състезания; хранене и др. 

Училища 
Детски градини 
Общинска 
администрация 

В рамките на 
утвърдения бюджет  
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Мерки по Оперативна цел 4: Подобряване здравето на децата. 

 
Цели 

 

 
Дейности 

 
Отговорен 
орган 

 
Финансиране 

1.Намаляване на броя на 
децата, страдащи от 
социално – значими 
заболявания 

1.1.Провеждане на кампании за здравословното хранене и начин 
на живот 
 
 
 
 

Училища  
Детски градини
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 

2.Развиване на 
профилактичните мерки за 
опазване здравето на 
децата 

2.1.Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при 
децата и свързаните с него рискови фактори   
2.2. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето 

Училища 
Детски градини 
Педиатри и 
лични лекари, 
Общинска 
администрация 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 

3.Повишаване на 
информираността на 
децата за разпространение 
на ХИВ /СПИН, болести 
предавани по полов път и 
злоупотреба с 
психоактивни вещества 

3.1.Провеждане на информационни кампании за повишаване на 
информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН и 
употреба и злоупотреба с психоактивни вещества 
 
 

Училища  
ДПС при РУ 
„Полиция” 
Педиатри и 
ОПЛ, 
МКБППМН 

В рамките на 
утвърдения бюджет 

 

 
 
 
 
 
 
 

2.2. Провеждане на квалификационни курсове за преподаватели 
2.3.Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, 
включително в детските градини и училища, към потребностите 
на децата със СОП 

Общинска 
администрация 
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Мерки по Оперативна цел 5: Насърчаване участието на децата в обществения живот 

 
Цели 

 

 
Дейности 

 
Отговорен 
орган 

 
Финансиране 

1. Консултиране на 
мнението на децата при 
изработване и прилагане 
на политиките, свързани с 
техните права и 
отговорности и 
повишаване 
информираността на 
децата за техните права 

1.1.Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека 
и правата на детето в средното образование и предучилищната 
подготовка и възпитание чрез общообразователната им 
подготовка, извънкласни и извънучилищни дейности, 
популяризиране на специализираната електронна страница на 
ДАЗД и ЦКБППМН 
1.2.  Осигуряване  широкото участие на децата в прилагане на 
местната политика за децата 

Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
МКБППМН, 
Училища, 
Общинска 
администрация 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 

2. Създаване на механизъм 
за сътрудниество между 
училищните съвети и 
местната власт 

2.1. Съдействие от страна на МКБППМН на дейността на 
ученическите съвети 
2.2 Подкрепа и насърчаване на младежките инициативи, 
допринасящи за обогатяване на културния и социален живот на 
младите хора в общината 

МКБППМН 
Общинска 
администрация 
Училища 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 

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

3.1  Участие в ученически игри 
3.2.Организиране на мероприятия по повод различни празници 
 
 

Училища 
Общинска 
администрация
,Детски 
градини 

 
 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети  
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Мерки по Оперативна цел 6: Защита на децата от всякаква форми на злоупотреба, насилие и експлоатация 

 
Цели 

 

 
Дейности 

 
Отговорен 
орган 

 
Финансиране 

1.Повишаване 
осведомеността на 
обществото, децата и на 
техните семейства, 
относно правата на детето, 
насилието над деца и 
стимулиране на активното 
им участие в 
противодействие на 
насилието 

1.1. Актуализиране и разширяване на дейността на националната 
програма „Работа на полицията в училище” 
1.2. Провеждане на информационна кампания за превенция на 
насилието 
1.3.Организиране на групови беседи с ученици във връзка с 
превенция на насилието 
 

РУ 
„Полиция,”ДПС
, 
МКБППМН,пед
агогически 
съветници и 
психолози към 
училища 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 
 

2.Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 
специалистите, работещи с 
деца, за разпознаване на 
белезите за насилие и 
незабавно сигнализиране.   

2.1 Популяризиране на  дейността на отдел „Закрила на детето”, 
свързани с предотвратяване на риска от насилие в семейството, 
училището и на улицата 
 
2.2.Осъществяване на акции, с цел превенция на попадането на 
деца на улицата 
 

Общинска 
администрация
, Училища, 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”,Р
У „Полиция”, 
МКБППМН 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 

3.Повишаване на 
обществената 
ангажираност с 
проблемите на 
безопасността на децата в 
интернет 

3.1. Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране 
за деца в риск телефон 116111,за изчезнали деца телефон 
116000, както и на тел. 112   
3.2 Популяризиране правилата за безопасност на децата в 
интернет пространството 

Дирекция 
„Социално 
подпомагане”,
Училища 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 

4.Развиване на услуги, 
насочени към превенция 
на насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция в 
семейството, училището и 
обществото на деца, 

4.1.Включване на жертвите на трафик в подходящи форми на 
обучение и квалификация 
4.2. Работа на Консултативен кабинет към МКБППМН 
4.3. Продължаване на работата по Координационния механизъм 
за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 
ситуация. 

Дирекция 
„Бюро по 
труда”, 
МКБППМН, 
Общинска 
администрация 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
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жертви на насилие, 
особено на сексуално 
насилие, трафик, най-
тежки форми на детски 
труд 

Институциите, 
включени в 
комисията 

5.Намаляване броя на 
децата жертви на пътно 
транспортни произшествия 

5.1.Провеждане на беседи по темата с деца в предучилищна 
възраст в различни детски градини и училища в общината   

Детски 
градини, 
Училища, 
РУ„Полиция” 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 

6.Осигуряване правото на 
деца правонарушители на 
законосъобразно и 
справедливо отношение 
при зачитане на тяхното 
достойнство 

6.1. Участие в обучения за повишаване на квалификацията на 
членовете на МКБППМН. 
6.2. Популяризиране на добрите практики на МКБППМН и 
обмяна на опит 

МКБППМН 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 

 
 
 
Общинската програма за закрила на детето е отворена за актуализиране и допълване. 
 

 
Общинската програма за закрила на детето в община Елена за 2013 г. е приета с Решение № 78 от 18.06.2013 г., 

Протокол № 7 /18.06.2013 г. на Общински съвет – Елена. 
 
 
 
 

ВАЛЕНТИН ГУЦОВ 
Председател на  
Общински съвет ЕЛЕНА 
 


