
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията 

за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, ППЗЗД, Национална програма за закрила на детето,  Стратегията за развитието 

на социалните услуги в Община Костенец (2016-2020) г., както и редица други нормативни документи. 

Целта на общинската програма за закрила на детето за 2020 година е да изведе на преден план националните приоритети в областта 

на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни потребности, документирайки готовността и волята на 

институциите в община Костенец да повишат качеството на живот на децата. 

Общинската програма документира волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на 

децата. Съгласно чл.2 от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години”.   Закрилата на 

детето се основава на следните ПРИНЦИПИ: 

 зачитане и уважение на личността на детето; 

 отглеждане на детето в семейна среда; 

  осигуряване най-добрия интерес на детето;  

 специална закрила на дете в риск; 

 насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;  

 подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и грижа 

за тяхната професионална квалификация;  

  временен характер на ограничителните мерки; 

  незабавност на действията по закрила на детето; 

 грижа в съответствие с потребностите на детето;  

  осигуряване развитието на дете с изявени дарби;  

 насърчаване на отговорното родителство;  

 подкрепа на семейството;  

 превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;  

 контрол по ефективността на предприетите мерки.  

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. 

 

 

 

 

 



ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:  

1. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 

ДЕЦАТА  
2 ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

3. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА  

4. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО  И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВСИЧКИ ДЕЦА 

5. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО ЗА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА. 

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА ЖЕРТВИ НА ПЪТНО – ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ.  

6.НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И ГРИЖИ ЗА ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ, РАЗВИТИЕ 

СПОСОБНОСТИТЕ ИМ И ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

7.ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА – ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО 

 

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в община Костенец и 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:  

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ финансиране очакван 

резултат 

индикатори отговорни институции 

 

водещи партниращи 

1.Подобряване 

политиките  в 

областта на децата и 

семейството 

 

1.1.Извършване проверка и оценка 

на всеки постъпил в ДСП сигнал при 

нарушаване правата на детето; 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Гарантиране 

правата на 

децата 

Своевременни 

проверки при 

постъпили 

сигнали при 

нарушаване 

правата на детето 

 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О „ЗД „ 

И ДПС 

община 

училища 

детски градини 

лични лекари 



 

1.2. Подкрепа на детето и 

семейството чрез предприемане 

мерки за закрила, насочени към 

отглеждане на детето в семейна 

среда; 

1.2.1.Насочване към програми на 

заетост на родителите; финансова 

подкрепа на семейството; месечно 

подпомагане; 

1.2.2.Осигуряване на педагогическа 

и правна помощ на родителите или 

на лицата, на които са възложени 

родителски функции по проблеми, 

свързани с отглеждането, 

възпитанието и обучението на 

децата; 

1.2.3.Консултиране и информиране 

на детето в зависимост от 

възрастовите му особености и 

степента на неговото развитие; 

1.2.4.Социална работа за улесняване 

връзката между  децата и родителите 

и справяне с конфликти и  кризи в 

отношенията; 

1.2.5.Проучване индивидуалните 

възможност и интереси на детето и 

включването му в подходящи 

занимания по интереси за 

ангажиране на свободното време; 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

Подкрепа на 

детето и 

семейството 

 

 

 

Предприети 

мерки, съгласно 

ЗЗД 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О ”ЗД” 

 

 

 

 

община 

училища 

детски градини 

 



2. Развиване на мерки 

за подкрепа на 

отговорно 

родителство 

2.1. Подкрепа на доходите на 

родителите (осиновители), които 

отглеждат деца с трайни увреждания 

и на семейства на роднини или 

близки (приемни семейства), при 

които са настанени деца с трайни 

увреждания по реда на чл.26 от ЗЗД 

чрез предоставяне на месечна 

добавка 

2.2. Подкрепа на семействата с деца 

до навършване на средно 

образование на детето, но не повече 

от 20 годишна възраст, обвързана с 

редовното посещаване на училище.  

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа на 

детето и 

семейството 

 

 

 

 

 

 

Предприети 

мерки, съгласно 

ЗЗД 

 

АСП 

ДСП 

О ”ЗД” 

 

 

3. Развиване на мерки 

в подкрепа на 

родителите при 

наличие на риск за 

детето от изоставяне. 

Превантивна работа с 

деца и работа с деца 

реинтегрирани в 

биологичните 

семейства. 

 

 

 

 

3.1. Подкрепа на семействата в 

съответствие и изпълнение на 

основната цел на ЗЗД – отглеждане 

на децата в семейна среда, чрез 

развитието на алтернативни услуги 

за деца, както и чрез предоставяне на 

финансови помощи и/или помощи в 

натура 

3.2. Осъществяване на мерки за 

предотвратяване на изоставянето, 

чрез осигуряване на 

педагогическа,психологическа и 

правна помощ на родителите. 

Насочване към подходящи социални  

услуги 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

Подкрепа на 

детето и 

семейството 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой деца и 

семейства, на 

които е оказана 

финансова помощ 

 

 

 

 

 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О ”ЗД” 

 

 

 

 

 

 

 

Община 

училища 

 

 

 

 

 

 



 

3.3. Осигуряване на подкрепа и 

работа със семейства и деца 

реинтегрирани в биологичните 

семейства и в семейства на 

осиновители. 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Подкрепа на 

детето и 

семейството 

 

 

Брой 

консултирани 

деца и семейства; 

брой 

предоставени 

социални услуги 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

 

 

община 

 

 

3.4. Детско и семейно целево 

подпомагане, според 

индивидуалните потребности на 

детето с увреждане и на 

възможностите на семейството – 

осигуряване на съвременни помощни 

средства, приспособления, 

съоръжения и медицински изделия 

предназначени за деца, в зависимост 

от  потребностите им. 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Подкрепа на 

детето и 

семейството 

 

 

 

Брой на 

получилите 

помощ и 

подкрепа 

 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

 

 

 

 

 

4.Развиване на 

алтернативни семейни 

грижи 

 

4.1.Популяризиране и развиване на 

Приемната грижа, чрез провеждане 

на кампании (брошури, дипляни, 

онлайн) и провеждане на 

консултации 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет, 

Финансови 

донори 

 

Подкрепа на 

детето и 

семейството 

 

 

Брой брошури, 

дипляни, 

проведени 

мероприятия и 

консултации 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

 

 

 

община 

 

 

 

4.2. Консултиране, насочено към 

подобряване качеството на грижи за 

настанените деца в семейства на 

роднини или близки 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

  

Брой проведени 

консултации 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

 

 

5.Гарантиране 

правото на детето да 

5.1. Насочване към подходящи 

социални услуги в общността 

 

 

Подобряване 

състоянието  на 

 

Брой проведени 

 

АСП 

 

Община 



живее в сигурна 

семейна среда 

5.2.Провеждане на беседи с участие 

на общинските училища и ЦОП-

Долна баня, Ихтиман, насочени към 

повишаване на обществената 

информираност и чувствителност 

към синдрома на родителското 

отчуждаване при проблемни 

семейства 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

детето в 

семейството, 

отчитайки 

индивидуалните 

им потребности 

консултации на 

деца и семейства 

 

Брой 

предоставени 

социални услуги 

 

 

ДСП 

О”ЗД” 

 

Костенец 

ПРИОРИТЕТ 2:  

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ финансиране Очакван 

резултат 

индикатори Отговорни институции 

водещи партниращи 

1. Осъществяване на 

превенция на насилието, 

сексуалната и трудова 

експлоатация, 

злоупотреба с деца в 

Интернет чрез 

повишаване на 

осведомеността на 

обществото, децата и 

семействата, относно 

правата на детето и 

стимулиране на участие в 

противодействие  на 

насилието 

1.1. Провеждане на информационни 

кампании за превенция на насилието, 

сексуалната и трудова експлоатация 

и злоупотреба с деца в Интернет. 

1.1.2. Провеждане на беседи по 

темите в часовете на класния 

ръководител или в др. подходящо 

време 

 1.1.3. Провеждане на изследване 

относно проблемите с агресията и 

насилието сред  децата във всички 

училища на територията на община 

Костенец  чрез анкетни карти и др.  

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Определяне на 

тенденции на 

видове агресия и 

чувствителността 

към тях 

 

Брой 

обхванати 

деца 

Брой училища 

 

 

Изготвяне на 

анализ 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

РУО на 

МОН.  

Директори 

на училища 

здравни 

специалисти 

община 

МКБППМН 

1.2. Провеждане на разяснителна 

дейност по правата на жертвите на 

трафик на хора, прожектиране на 

филми, изработване на нагледни 

материали, табла; 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Превантивна 

дейност 

 

 

Брой 

проведени/ 

реализирани 

мероприятия 

 

 

 

 

АСП 

ДСП – 

Ихтиман 

О „ЗД” 

МКБППМН 
 

РУО  София 

регион 

Директори 

на училища 

Медицински 

специалисти 

Комисия за 

детето 



2. Повишаване на 

професионалната 

компетентност на 

специалистите, работещи 

с деца за разпознаване на 

белезите на насилие и 

незабавно сигнализиране 

на компетентните органи 

 

2.1. Популяризиране на дейността на 

отделите “Закрила на детето”, 

свързани с предотвратяване на риска 

от насилие в семейството, училището 

и на улицата 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Превантивна 

дейност 

 

 

Проведени 

кампании 

 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 
Директори на 

училища  

Комисия за 

детето при 

община 

Костенец 

Координацио

нен 

механизъм 

 

3. Грижа за деца на 

улицата и деца, жертви на 

трафик 

 

3.1. Извършване на мониторинг на 

случаите на деца  просещи и  деца, 

жертви на трафик. Провеждане на 

съвместни регулярни обходи за 

идентифициране на просещи и деца 

на улицата. Регистриране на 

случаите. Предприемане на 

подходящи мерки и действия  за 

закрила 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

Намаляване броя 

на децата 

 

 
Брой обходи 

Брой 

регистрирани 

 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

 

Община 

Костенец 

РУ Костенец 

МКБППМН 

 

3.2. Участие в обучения на учители, 

директори, социални работници и др. 

лица работещи с рискови групи деца 

и деца с асоциално поведение. 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване на 

компетенциите 

 

Брой обучени 

и брой 

участници 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

РУО София 

регион 

Директори 

на училища 

4. Превенция на 

наркоманиите 

4.1. Изработване и разпространение 

на информационни материали, 

провеждане на беседи, разговори и 

анкети за превенция на 

зависимостите от наркотици, 

тютюнопушене и употреба на 

алкохол за деца и  родители 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Повишаване на 

компетенциите 

 

Брой информ. 

материали, 

брой беседи, 

разговори 

 

 
 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

МКБППМН 

 

. Директори 

на училища 

Медицински 

специалисти 

Община 

Костенец 

 



5. Превенция на най- 

тежките форми на детски 

труд, мониторинг на 

детския труд на 

територията на общината 

5.1. Наблюдение и предприемане на 

мерки по сигнали за детски труд, 

чрез идентифициране на децата 

въвлечени в най-тежки форми на 

детски труд, регистриране на 

случаите, насочване на децата към 

училище или други подходящи 

услуги, включително алтернативни 

форми за обучения на отпадналите и 

непостъпвали 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Брой насочени 

деца 

 

Брой сигнали 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

 

 

РУ - 

Костенец 

Инспекция 

по труда. 

Директори 

на училища 

Община 

Костенец 

6. Защита, възстановяване 

и реинтеграция на децата-

жертви на насилие, 

сексуална, трудова и др. 

експлоатация 

 

 

 

 

6.1. Подкрепа и защита на случаите 

на деца жертви на трафик и др. 

Изпълнение на Координационния 

механизъм за рефериране и 

обгрижване на случаи на 

непридружени български деца и деца 

– жертви на трафик. 

Насочване към кризисни центрове  

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой заседания на 

координационния 

механизъм 

Брой насочени 

деца 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой сигнали 

 

 

 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

 

 

РУ - 

Костенец 

МКБППМН 

Община 

Костенец 

6.2. Изпълнение на 

Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа на случаи 

на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие и при  кризисна  

интервенция 

 

Участници в 

Координаци

онния 

механизъм 

 

 

 

7. Превантивна дейност и 

работа с деца в 

криминогенен риск и 

противообществени  

прояви 

 

7.1. Осигуряване на социални услуги 

за деца с противообществени прояви 

и в криминогенен риск и работа с 

родители с цел повишаване на 

капацитета им 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Осигурени 

социални услуги 

 

Брой сигнали 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

община 

Костенец 

НПО 

Доставчици 

на услуги 



 

 

8. Превенция на 

насилието и подкрепа в 

случаи на насилие над 

деца 

 

8.1. Идентифициране на деца жертви 

на насилие и насочване към 

подходящи услуги 

8.2.Реализиране на инициативи във 

връзка с тормоза над деца в училище 

8.3.Продължаване на дейностите, 

свързани с посещения на ИДПС и 

представители на РУ в училище 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Реализирани 

инициативи 

 

Брой сигнали 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

МКБППМН, 

РУ - 

Костенец  

Директори 

на училища 

Община 

Костенец 

 

 

9.Подобряване на 

координацията в случаи, 

свързани с деца в риск 

9.1.Съдействие и предприемане на 

бързи и своевременни мерки от 

всички институции, работещи с деца 

9.2.Взаимодействие между 

институциите при кризисна 

интервенция 

 

9.3.Директна подкрепа на деца, 

жертва на насилие или в риск от 

насилие чрез социално консултиране 

и индивидуална работа; 

9.4.Подкрепа и консултиране на 

родители на деца, преживели 

насилие  

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване 

ефективността на 

работата на 

мултидисциплина

рните екипи 

 

Консултиране на 

деца 

 

 

Консултирани 

родители 

 

 

 

 

 

 

Брой сигнали 

 

Брой 

обхванати 

деца и 

родители 

 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

 

 

МКБППМН, 

РУ - 

Костенец  

Директори 

на училища 

Община 

Костенец 

ПРИОРИТЕТ 3:  

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

финансиране очакван резултат индикатори Отговорни институции 

водещи партниращи 

1. Разширяване на 

формите за прилагане на 

здравно образование в 

училищата с цел 

1.1. Провеждане на беседи, семинари, 

анкети, информационни кампании и 

прожектиране на филми в час на 

класния ръководител с цел отговорна 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

 

 

Повишаване 

информираността 

 

Брой 

обхванати 

потребители 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

Директори на 

училища 

Здравни 

служби и 



подготовка за отговорно 

сексуално поведение и 

повишаване 

информираността на 

децата за разпространение 

на ХИВ/СПИН, болести 

предавани по полов път и 

злоупотреба с 

психоактивни  вещества 

подготовка за сексуално поведение, 

предпазване от СПИН и др. болести 

предавани по  полов път; превенция 

на зависимостите; 

бюджет на децата  

Брой 

реализирани 

кампании 

Здравен 

медиатор 

служители 

МКБППМН  

Община  

Костенец  

2. Намаляване на 

социално значимите 

заболявания сред  децата 

2.1. Провеждане на информационни 

кампании и предприемане на 

профилактични мерки за 

здравословно хранене и здравословен 

начин на живот 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Повишаване 

информираността 

 

 

Намаляване 

детската 

заболеваемост 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

Здравен 

медиатор 

Директори на 

училища 

 Здравни 

заведения  

Медицински 

специалисти в 

здравните 

кабинети 

РЗИ 

 

3. Превантивна работа с 

малолетни и 

непълнолетни с цел 

предпазване от 

забременяване и  

подкрепа на непълнолетни 

майки. Подобряване на 

майчино и детско здраве 

3.1. Мерки за подобряване на 

майчино и детско здраве на 

територията на община Костенец; 

 3.2.Извършване на детски 

консултации и  на задължителни 

имунизации и профилактични 

здравни и стоматологични прегледи.;      

3.3.Осигуряване на здравни услуги 

сред децата в образователните звена 

3.3.Работа с малолетни и 

непълнолетни  майки  

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване 

информираност 

на родители 

 

Повишаване на 

здравната култура 

 

 

Брой 

извършени 

дейности 

 

Брой 

обхванати 

лица 

 

АСП 

ДСП 

О”ЗД” 

Здравен 

медиатор 

 

Община 

Костенец 

Лични лекари 

РЗИ 

ПРИОРИТЕТ 4:  

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНО  И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ финансиране очакван резултат индикатори Отговорни институции 



водещи партниращи  

 

1. Разработване на 

механизъм за 

проследяване на 

записването и 

движението на децата 

в образователната 

система 

1.1. Училищните ръководства, 

съвместно с местните власти 

да прилагат мерки за анализ и 

оценка на риска от отпадане 

от училище; 

1.2.Ограничаване броя на 

отпадащите по социални 

причини и на децата с 

поведенчески проблеми;     

1.3.Индивидуална подкрепа  

за повишаване мотивацията за 

учене и преодоляване 

трудностите при усвояване на 

учебни материал;                          

1.4.Тематични срещи и беседи 

в часа на класа;                            

1.5.Организирана училищна 

подкрепа;                                      

1.6.Мобилна работа на терен с 

родители, които не мотивират 

децата си да посещават 

училище и детска градина;         

1.7.Прилагане на Механизъм 

за съвместна работа на 

институциите по обхващане, 

задържане в образователната 

система на деца в 

задължителна предучилищна 

и училищна възраст; 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Свеждане до 

мининмум брой на 

необхванати,  

отпаднали и 

преждевременно 

напуснали 

образователната 

система 

деца/ученици 

 

Брой 

необхванати/ 

отпаднали 

ученици 

 

Община 

Костенец 

Директори 

на училища/ 

детски 

градини 

 

РУО  - София 

регион 

ДСП 

О „ЗД „ 

 

 



2. Продължаване на 

политиката за 

включващо обучение 

на децата със 

специални 

образователни 

потребности / СОП / 

2.1.Продължаване политиката 

на включващо образование и 

интегриране на деца и 

ученици със специални 

образователни потребности в 

образователния процес в 

общинските детски градини и 

училища чрез: 

- създаване на подкрепяща 

среда; 

-организиране и провеждане 

на информационни кампании; 

-предоставяне актуална 

информация на родителите на 

деца със СОП; 

2.2.Осигуряване на ресурсни 

учители, специалисти и 

допълнителен помощен 

персонал (придружители, 

лични асистенти / 

2.3. Провеждане на обучения 

на педагогически и 

управленски кадри за работа с 

деца и ученици със специални 

образователни потребности 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 
Повишаване 

квалификацията и 

компетенциите 

 

Повишаване 

информираността 

 

 

 

Брой обучени и 

брой 

интегрирани 

 

Осигурени 

ресурсни 

учители, 

логопеди, 

психолози 

 

 

Директори 

на училища 

и детски 

градини 

 

 

 

РУО  - София 

регион 

 

 

Община 

Костенец 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Развиване на 

образователни и 

социални услуги с цел 

връщане на децата, 

отпаднали от 

образователната  

система 

3.1. Съдействие на 

образователните институции 

за обхващане в училище на 

подлежащите на 

задължително образование 

деца и ограничаване на 

отпадането от училище на 

деца в криминогенен риск 

3.2. Организиране на форми 

за привличане и адаптиране 

към учебния процес на 

необхванатите от училище, 

ученици 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

 

Ограничаване на 

рисковите 

ситуации 

 

 

Брой 

организирани 

форми 

 

 

 

Директори 

на училища 

РУО – 

София 

регион  

 

 

 

 

 

МКБППМН 

Общинска 

администрация 

 

4.Подобряване 

дейностите на 

образователните звена 

за идентифициране и 

подкрепа на дете в 

риск 

4.1.Участие в обучения на 

работещите в детски 

градини/училища, свързани с 

идентифициране на „дете в 

риск” и сигнализиране на 

органите по закрила на 

детето; 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

Подобряване на 

сътрудничеството 

между персонала в 

детските и 

учебните 

заведения с 

органите по 

закрила в случай 

на „дете в риск” 

 

 

Брой обучени 

специалисти 

 

Училища/ 

детски 

градини 

АСП 

ДСП 

О „ЗД „ 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ 5: 

ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО ЗА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗАПАСНА СРЕДА 

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА ЖЕРТВИ НА ПЪТНО – ТРАНСПОРТНИ ПРОИЗШЕСТВИЯ 

ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ финансиране  

очакван резултат 

 

индикатори 

Отговорни институции 

водещи партниращи  

1. Провеждане на 

активна превантивна 

дейност по опазване 

на живота и здравето 

на децата в 

1.1. Осъществяване на 

целенасочена превантивна 

дейност и активизиране на 

изпълнението на кампаниите, 

насочени към защита на 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване на 

информираността 

и компетенциите 

 

 

Недопускане 

деца-жертви на 

ПТП 

Директори на 

училища 

РУ - Костенец 

Кметове по 

населени 

места 

 



движението по 

пътищата 

децата на пътя 

2. Повишаване 

знанията, 

транспортната 

култура и поведение 

на децата  

2.1. Организиране на 

състезания, викторини, 

конкурси, изложби, забавни 

игри и изнасяне на беседи, 

свързани с прилагане на 

правилата за безопасност на 

движението по пътищата 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване на 

информираността 

и компетенциите 

 

 

Брой 

организирани 

дейности 

 

 

Директори на 

училища 

РУ - Костенец 

 

 

Община 

Костенец 

3. Развитие на 

различни форми, 

модели и инструменти 

за превенция на 

инциденти и 

травматизма при 

децата 

3.1.Обезопасяване и 

модернизиране на детските 

площадки за игра; 

3.2.Провеждане на беседи  в 

часа на класа по теми, 

свързани с безопасно 

поведение, роля на 

полицията, насилие, трафик 

на хора, последствия от 

асоциално поведение; 

3.3. Популяризиране на 

спешните телефони / 112,116 

– национална линия за деца/; 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване на 

информираността 

на децата по 

отношение 

възможностите за 

сигнализиране на 

институциите при 

нарушени права, 

както и при 

спешни случаи 

 

Брой 

информационни 

материали 

 

МОН 

МЗ 

ДСП 

О”ЗД” 

РУ 

 

 

Директори на 

общински 

училища 

ПРИОРИТЕТ 6:  

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА И ГРИЖИ ЗА ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ, РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ ИМ И 

ПОДОБРЯВАНЕ БЛАГОСЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЦАТА В ОБЩИНА КОСТЕНЕЦ 

 

ЦЕЛИ 

 

ДЕЙНОСТИ 

 

финансиране 

 

очакван резултат 

 

индикатори 

Отговорни институции 

водещи партниращи 

1. Повишаване на 

информираността на 

децата за техните  

права – включване на 

децата в различни 

1.1. Запознаване с правата на 

човека и правата на детето в 

средното образование и 

предучилищната подготовка и 

възпитание, като се използват 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване 

компетентността 

 

Брой проведени 

модули за 

обучение 

 

Директори на 

училища 

МКБППМН 

 

 

РУО – 

София 

регион 

Община 



обучителни модули, 

свързани с правото им 

на изразяване на 

мнение по различни 

въпроси 

възможностите на 

общообразователната 

подготовка, извънкласните и 

извънучилищни дейности 

 

Костенец 

2. Създаване на 

условия и 

възможности за 

участие на децата  в 

различни спортни, 

културни, 

развлекателни 

дейности и клубове по 

интереси и др. 

занимания в 

свободното време 

 

2.1. Стимулиране участието 

на повече деца в различни 

ученически игри, олимпиади, 

състезания, клубове по 

интереси и др. развлекателни 

и културни  дейности на 

училищно, читалищно,  

общинско и по – високо ниво 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

Повишаване 

ефективността на 

работа 

 

 

 

Реализирани 

мероприятия 

 

Брой 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности 

Брой участващи 

деца и ученици 

 

Директори на 

училища 

 

 

Спортни  

клубове 

Община 

Костенец 

3. Насърчаване на 

деца с изявени дарби 

3.1. Реализиране на дейности 

и мерки за закрила на деца с 

изявени дарби 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет и по 

бюджета на МОН, 

МК, Министерство 

на младежта и 

спорта 

 

Подпомогнати 

деца с изявени 

дарби 

 

Брой 

подпомогнати 

деца 

 

Община 

Костенец 

МОН 

Директори 

на училища 

и детски 

градини 

читалища 

4.Подобряване 

благосъстоянието на 

децата в община 

Костенец 

4.1. Участие и кандидатстване 

със социални проекти с цел 

подобряване 

благосъстоянието и 

развитието на децата в  

община Костенец 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  

Социални проекти 

 

 

 

 

Реализирани 

дейности 

 

АСП 

ДСП 

Община 

Костенец 

 

 

ПРИОРИТЕТ 7: 

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНАТА СЪДЕБНА СИСТЕМА – ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО 

     Отговорни институции 



ЦЕЛИ ДЕЙНОСТИ финансиране очакван резултат индикатори водещи партниращи 

1.Превенция на 

рисковото поведение  

сред децата и 

подобряване 

координацията между 

правораздавателната, 

социалната, здравната и 

образователната  

система 

1.1.Поддържане на 

информационната система 

за регистриране случай на 

детско противоправно 

поведение; 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет  

 

Създаване на база 

данни на деца с 

девиантно 

поведение с оглед 

мултидисциплинар

на работа и 

проследяване на 

случаите 

 

Изградена от 

МК и РУ 

 

РУ 

МКБППМН 

 

2.Гарантиране на 

ефективна система за 

детско правосъдие в 

условия на 

междуинституционално 

сътрудничество 

2.1.Осигуряване правото на 

децата правонарушители на 

справедливо и 

законосъобразно 

отношение, при зачитане на 

тяхното достойнство. 

Защита правата и 

интересите на детето от 

представител на ДСП при 

провеждане на 

възпитателни дела, когато 

не е посочен доверен 

представител или адвокат; 

2.2.Социално превантивна 

дейност с цел решаване на 

проблемите  за 

професионална подготовка 

и трудова реализация на 

непълнолетни деца / и 

условно осъдени / 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет 

 

 

Оказване на 

подкрепа 

 

Брой 

разгледани 

възпитателни 

дела 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брой обхванати 

деца 

 

МКБППМН 

 

ДСП 

О „ЗД” 

 

 



 

 

Общинската програма за закрила на детето за 2020 година в община Костенец е разработена от Комисията за закрила на детето към 

община Костенец, съгласно чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето и е съответствие с приоритетите, 

заложени в Националната  програма за закрила на детето.  

Общинската програмата е приета с Решение № …………… на Общински съвет – Костенец, проведено на …………………………. 

 

 

М. Павлова 

Директор на дирекция АПО 

 

Бл. Христова 

гл. експерт О и К 


