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Приложение към Решение № 66/31.03.2016 г. 

 
 
 
 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  
В ОБЩИНА ГАБРОВО ЗА 2016г. 

 
 
Общинска програма за  закрила на детето в Община Габрово за 2016 г. е разработена в 

съответствие с националните и международни стандарти - Конвенцията за правата на детето 
на ООН, Националната стратегия за защита на детето 2008- 2018 г., Закон за закрила на 
детето в Република България и  правилника за неговото приложение и Областната стратегия 
за развитие на социалните услуги.  

Общинската програма документира волята и готовността на институциите в община 
Габрово за повишаване качеството на живот на децата и цели синхронизиране на действията 
на държавната, местната власт и неправителствените организации за подобряване 
благосъстоянието на децата и техните семейства в Община Габрово.  

Тя е изготвена от Комисия за детето при Община Габрово, на основание чл.3 от 
Правилника за прилагане закона за закрила на детето и се изпълнява и координира от 
Дирекция „Социално подпомагане“ и Община Габрово с активното участие на Детски и 
учебни заведения и социални услуги. 
 Визия: 
-  защита висшите интереси на детето; 
-  отглеждане на детето в семейна среда; 
-  зачитане и уважение личността на детето; 
 Принципи:  
-   осигуряване достоен начин на живот на детето; 
-  интересите на детето са от първостепенно значение при намеса в неговия живот;  
-   гарантиране на гражданските и политическите права на детето; 
-   зачитане мнението на детето по въпроси, пряко касаещи личността му; 
-   защита на детето от насилие- физическо, психическо, емоционално и  сексуално 
-   отглеждане на детето в семейна среда; 
-   специална закрила на дете в риск или с изявени дарби; 
-   насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето; 
-   подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето,    
    съобразно техните личностни и социални качества, грижа за тяхната  
    професионална квалификация; 
 Стратегическа цел: 

Да се гарантират основните права на детето, във всички сфери на обществения живот 
за всички групи деца съобразно възрастта, социалния статус, физическото, здравословно и 
психическо състояние, като се осигури на всички подходяща икономическа и културна 
среда, образование, свобода на възгледите и сигурност. 

Повишаване благосъстоянието, качеството на живот и гарантиране законните интереси 
на всички деца на територията на община Габрово. 
 Основни задачи: 
-  работа по превенция на изоставянето на деца; 
-  реинтеграция на деца в семейна среда; 
-  подкрепа на семейства с деца в неравностойно социално положение; 
- гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и до участие в 

различни форми за обучение и развитие на социални умения, способности и таланти, с 
оглед пълноценна социална реализация; 
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-  осигуряване условия и подкрепяща среда за интегрирано обучение на деца със  
   специални образователни потребности в детски градини и училища; 
- насърчаване на детското участие във всички сфери, особено по въпроси, които ги 

касаят; 
-  подкрепа на деца с отклоняващо се поведение, малтретирани деца и др.; 
-  повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие,  
   злоупотреба и други форми на експлоатация; 
-  предотвратяване отпадането на деца от училище;   
- намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване  
   на децата; 
-  развиване на услуги за деца с увреждания и намаляване на социалната им  
   изолация; 
- партньорско сътрудничество между ведомства, институции организации, насочено към 

помощ и подкрепа за всички деца на територията на Община Габрово;  
-  превенция на детска престъпност; 
-  превенция отпадане от училище на децата, подлежащи на задължително  
   обучение; 
-  повишаване здравната култура, емоционално и психично здраве, физическо развитие на 
децата и насърчаване отговорното поведение за здравословен начин на живот; 
 Анализ на ситуацията в община Габрово: 
Към момента по данни на отдел „Гражданска регистрация и административно 

обслужване“ на територията на община Габрово броят на децата/младежите по настоящ 
адрес е както следва: 

- под 7 години – 3 223 деца; 
- от 7 до 13 години – 3 156 деца; 
- от 14 до 17 години – 1 931 деца. 
Образователната мрежа на територията на Община Габрово включва: 
 11 общински учебни заведения - 2 средно общообразователни училища; 1 начално 

училище; 6 основни училища; 1 природо-математическа гимназия и 1 помощно училище - 
към 01.01.2016 г. в общинските учебни заведения се обучават общо 3 827 ученици, от които 
са обхванати 177 деца от етническите малцинства, разпределени както следва: 104 деца – от 
първи до четвърти клас и 73 – от пети до осми клас. 
 4 държавни учебни заведения - Национална Априловска гимназия; ПТГ „Д-р Никола 

Василиади“, ПГТ „Пенчо Семов“ и ПГ по строителство - към момента в тях се обучават 1 
586 ученици. 

В учебните заведения се обучават 92 деца със специални образователни потребности.  
 10 детски заведения със 17 бази – в детските заведения са обхванати 1 810 деца /104 

от етническите малцинства/, от които 896 са в задължителните подготвителни групи /5 и 6 
годишни/ - от тях от етническите малцинства са 62 . Три от тези заведения са ОДЗ, в тях има 
общо 4 групи детска ясла, в които са обхванати 100 деца до 3 години. В ОДЗ „Първи юни“ 
има една специална група за деца с увреждания, в която има 5 деца. В детските заведения са 
обхванати 29 деца със специални образователни потребности. 

В Община Габрово функционират и 3 детски ясли с 13 групи, обгрижващи 231 деца. 
За тях се грижат 29 медицински специалисти, 3 педагози и 41 лица - немедицински персонал. 
Към детска ясла "Зора" е изградена млечна кухня. 

 Паралелно с детските и учебни заведения на територията на община Габрово се 
предоставят и редица  социални услуги в общността, обхващащи широк кръг от целеви 
групи. Основна цел е предоставянето на интегрирани социални услуги, насочени към 
превенция на изоставянето, реинтеграция и гарантиране здравето на децата в най-ранна 
детска възраст. През 2015г. на територията на Община Габрово са разкрити и нови социални 
услуги. 

Двете нови социални услуги в общността „Център за настаняване от семеен тип за 
деца/младежи с увреждания“, ситуирани в кв.Трендафила и кв.Борово от м. април 2015 г. се 
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финансират като делегирана от държавата дейност, въз основа на заповед на изпълнителния 
директор на Агенция за социално подпомагане.  

Община Габрово е една от осемте пилотни общини, в които се преструктурира и 
реформира специализираната институция Дом за медико – социални грижи за деца. 
Посредством реализацията на проект „Разкриване на иновативни услуги за деца и семейства 
в община Габрово“ бяха разкрити нови социални услуги в общността за оказване подкрепа 
на деца и техните семейства. 

През 2015 е разкрит Комплекс за предоставяне на интегрирани услуги за деца и 
семейства, по проект „ПОСОКИ - предоставяне в общността на социално-образователно 
консултиране и интегриране” . В Комплекса се предоставят социални, психологически, 
здравни и образователни услуги в подкрепа на родители и бъдещи родители, изпитващи 
затруднения в отглеждането на децата си. 

 
 Приоритетни области за защита на най- добрия интерес на детето: 
 

1. Ефективна работа по превенция на изоставянето на деца, намаляване на детската 
бедност и създаване на условия за социално включване на децата - 

2. Създаване безопасна и здравословна среда, която да гарантира  физическото, 
психическото и социалното развитие на детето  

3. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 
образование  

4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация -  
5. Насърчаване участието на децата  
6. Спорт, култура, отдих в свободното време и развитие на способностите 
7. Право на идентичност и защита срещу дискриминация 

 
 
 
 
 

Цели, дейности и отговорници за изпълнение на задачите поставени в Програмата  
по приоритетните области:
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛAСТ I.  Ефективна работа по превенция на изоставянето на деца, намаляване на детската бедност и създаване 
на условия за социално включване на децата 
Цели Дейности Отговорни органи Срок 
1. Гарантиране 
правото  
на детето да живее  
в сигурна семейна среда 
и ранни възможности за 
всички деца. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Развиване на мерки в 
подкрепа на родителите 
при наличие на риск за 
изоставяне на детето. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Осигурена подкрепа на бременни жени, семейства и домакинства от 
рисковите групи за превенция на изоставянето; 
1.2 Системни консултации за риска за здравето и развитието на децата, 
проблеми в поведението и от “синдрома на родителското отчуждение” в 
ситуация на развод и раздяла на родителите; 
1.3 Повишаване на родителския капацитет и насърчаване на отговорното 
родителстване;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Финансово подпомагане и подкрепа на семейства чрез всички 
възможности предоставяни от системата за социално подпомагане и 
неправителствени организации; 
2.2.  Насърчаване на участие в обучения и  програми за заетост на семейства и 
самотни родители в затруднено положение; 
2.3. Развиване на дейности от социалните услуги по превенция на изоставянето 
на деца;  
2.4. Популяризиране вьзможностите на социалните услуги за начините и 
видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда;  
 
 
 
 
 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 
Детски и учебни 
заведения 
Център майчино и 
детско здраве /ЦМД/ 
Дневен център за деца с 
увреждания 
Звено майка и бебе 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово“ 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
Център майчино и 
детско здраве /ЦМД/ 
Дневен център за деца с 
увреждания 
Дирекция „Бюро по 
труда”   
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово“ 

Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 
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3.Осигуряване на 
жизнен стандарт, 
съответстващ на 
нуждите на физическо, 
умствено, духовно, 
морално и социално 
развитие на детето 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.Ефективно 
взаимодействие между 
всички институции и 
доставчици на социални 
услуги 

3.1. Предоставяне на социална услуга от резидентен тип: 
- в два центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 
увреждания; 
- в център за настаняване от семеен тип за деца с нужда от постоянна 
медицинска грижа; 
- център за настаняване от семеен тип; 
3.2. Осигуряване на условия за подкрепа на семейства с деца с 
увреждания, чрез предоставяне на дневна и почасова грижа за деца с 
увреждания: 
- Дневен център за деца с увреждания – 0-7 г.в.; 
- Дневен център за деца с увреждания – 3-29 г.в.; 
3.3. Диагностика и комплексно оценяване на индивидуалните потребности 
и ресурси на деца с увреждания в най-ранна възраст и подкрепа на 
семействата им чрез предоставяне на социални услуги в център за Ранна 
интервенция; 
3.4. Развиване на социалната услуга „Приемна грижа“ по проект „Приеми 
ме 2015“, съгласно партньорско споразумение между Агенция за социално 
подпомагане и Община Габрово; 
3.5. Насърчаване на позитивно родителство чрез програми за ранно детско 
развитие, насочени към деца, родители, учители и по-широк кръг от 
заинтересовани страни; 
 
 
4.1. Създаване на условия и насърчаване на взаимодействието между 
заинтересованите страни чрез Комисия за детето, форуми организирани от 
неправителствени организации и др.; 
4.2. Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на 
деца, жертва на насилие или в риск от насилие и взаимодействие при 
кризисна интервенция; 
4.3. Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на 
деца в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани 
инфекции; 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
Център майчино и 
детско здраве /ЦМД/ 
Дневен център за деца с 
увреждания 
Центрове за настаняване 
от семеен тип за 
деца/младежи с 
увреждания 
Комплекс за 
интегрирани услуги за 
деца и семейства  
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Проект „Независим 
живот“ 
Проект „Приеми ме 
2015“ 
 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 

 
 
 
 
 
 
Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 



 

6 
 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II: ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
Цели Дейности Отговорни органи Срок 
1. Разширяване достъпа 
до услуги за 
подобряване на 
майчиното и детското 
здраве 
 
 
 
 
 
2. Повишаване на 
здравната култура и 
информираността на 
подрастващите 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Стимулиране на посещения при личен лекар и специалист от бременни и 
родилки, както и от майки с деца от уязвими семейства 
1.2. Осигуряване на социалнопсихологическа подкрепа във Родилно отделение 
към МБАЛ – Габрово, с цел подкрепа на родилките на ниво родилен дом  
1.3. Развитие на дейностите на Център майчино и детско здраве; 
1.4. Прилагане на механизъм за по-пълно обхващане на децата в профилактични 
прегледи и имунизации, включително при деца в риск. 
1.5. Насърчаване на обществени дискусии и кампании за добро родителстване; 
 
 
 
2.1.Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и 
промоцията на здравето на децата и учениците; 
2.2.Провеждане на кампании по Национална програма за превенция на 
хроничните незаразни болести 2014-2020г.: 

8. Кампания против тютюнопушенето; 
9. Кампания против злоупотреба с алкохол; 
10. Кампания за здравословно хранене; 
11. Кампания за двигателна активност; 

2.3. Вземане на мерки за опазване здравето на децата 
- кампании за борба с наднорменото тегло; 
- кампании за здравословен начин на живот; 
- кампании за социално значимите заболявания; 
2.4. Медицинския специалист в учебните заведения осигурява информация за 
спешните състояния и правила на действие при такива – оказване на първа 
помощ – национален телефон 112; 
 
 
 
 
 
 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Регионална здравна 
инспекция /РЗИ/ 
Община Габрово, 
МБАЛ „Д-р Тота 
Венкова“ 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 
Детски и учебни 
заведения 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравнa 
инспекция /РЗИ/ 
МКБППМН 
ОбСНВ 

Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 
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3. Превенция на рисковото 
поведение и промотиране 
на здравето сред децата 

 
 
3.1. Информационни кампании за повишаване на информираността на децата за 

употреба за злоупотреба с психоактивни вещества; 
3.2. Работа  по превенцията и рисковото сексуално поведение и употреба на 

психоактивни вещества; 
3.3. По възможност организиране на инициативи за: 

24 февруари -  Световния ден за борба с тормоза в училище – „ДЕНЯТ 
НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА“ 
7 април – Международен ден на здравето 
22 април – Международен ден на Земята 

Европейски ден за борба с наднорменото тегло 
10 май – Световен ден на движението за здраве 
17 май – Световен ден за борба с хипертонията 
                Национален ден на спорта 
31 май – Световен ден без тютюнев дим 
1 юни – Международен ден за защита на детето 
26 юни – Международен ден за борба с употребата и нелегалния 
трафик на наркотици 
26 юли – Международен ден за борба с наркоманията 
                 Международен ден в подкрепа на жертвите от изтезания 
8 ноември – Европейски ден на здравословното хранене 
19 ноември – Световен ден за борба с насилието над деца 
20 ноември – Световен ден на жертвите от пътни катастрофи 
1 декември – Международен ден за борба със СПИН 
5 декември – Международен ден на доброволеца 

  

НПО 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравнa 
инспекция /РЗИ/ 
МКБППМН 
ОбСНВ 
НПО 

 
 
Постоянен 

 
ПРИОРИТЕТНА ОС III: РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
Цели Дейности Отговорни органи Срок 
1. Развиване на 
различни форми и 
видове услуги, насочени 
към по-пълното 
обхващане на децата в 

1.1. Усъвършенстване, поддържане и актуализиране на информационна система 
за събиране на данни за необхванати, отпаднали и застрашени от отпадане 
ученици от образователната система на общинско ниво. 
1.2. Обхващане на децата на 5- и 6-годишна възраст, подлежащи на задължителна 
предучилищна подготовка в подготвителни групи и подготвителни класове. 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 

Постоянен 
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образователната 
система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Подобряване на  
политиките и  
подходите 
за  
включване на  
децата с  
емоционални и  
поведенчески  
затруднения в  
училищата и  
детските градини 
 
 
 
 
 
 

1.3. Осигуряване на места и приемане на всички подлежащи 5- и 6-годишни в 
ПГ. 
1.4.  Координация между институциите при работата с деца, отпаднали от 
учебния процес и такива, за които съществува риск от отпадане. 
1.5. Осигуряване на допълнителна педагогическа подкрепа и прилагане на 
превантивни мерки спрямо ученици застрашени от отпадане, чрез допълващо 
обучение, извънкласни форми и др.; 
1.6. Развитие на капацитета на родителите и системата за контрол и 
санкциониране на родителите на децата при отсъствие от училище или 
отпадането им от образователната система. 
1.7. Развитие на възможностите за целодневно обучение на учениците.  
1.8. Координирани действия за полезни извънучилищни занимания на деца и 
ученици. 
 
 
 
 
2.1. Осигуряване на подкрепа за децата с увреждания и техните семейства, 
включително достъп до социални услуги и закрила, която да им позволи да 
останат в семейството. 
2.2. Повишаване на качеството на образованието на децата със специални 
образователни потребности - повишаване квалификацията на учителите и 
възпитателите работещи с децата. 
2.3. Разработване и прилагане на индивидуални образователни програми на 
децата и учениците със СОП 
2.4. Създаване на подкрепяща и достъпна среда в детските градини и училищата 
за включване на деца със специални образователни потребности в 
образователния процес.  
2.5. Обучение на специалисти, работещи с деца в прилагане на Позитивен 
поведенчески подход при работа с деца с емоционални и поведенчески 
затруднения. 
 
 
 
 

Детски и учебни 
заведения 
МКБППМН 
Комплекс за 
интегрирани услуги за 
деца и семейства  
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
Център за ранна 
интервенция 
Дневен център за деца 
с вреждания 
Комплекс за 
интегрирани услуги за 
деца и семейства  
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 
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3. Интеграция на деца и 
ученици от етнически 
малцинства в 
образователната 
система. 
 

 
 
 
 
 
 
3.1. Работа с родителите на незаписаните подлежащи за ПГ и 1 клас. 
 

Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
НПО 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 
Детски и учебни 
заведения 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 

 
 
 
 
 
Постоянен 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ IV: ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ И ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И 
ЕКСПЛОАТАЦИЯ 
Цели Дейности Отговорни органи Срок 
1.Предоставяне на 
защита и осигуряване 
на навременна помощ 
на деца в риск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Запознаване и информиране на децата и учениците на достъпен език от 
психолозите и педагогическите съветници за видовете насилие; 
1.2. Популяризиране функциите на отдел „Закрила на детето“ – достъпа на деца 
за подаване на сигнали и жалби; 
1.3. Поставяне на видно място на ннационалната телефонна линия 116 111 
безплатана за цялата страна и интернет страницата www.116111.bg; 
   
 
 
 
 
 
 
 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
Детски и учебни 
заведения 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 

Постоянен 
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 2. Повишаване на 
осведомеността на 
обществото, децата и на 
техните семейства, 
относно правата на 
детето, насилието над 
децата и за стимулиране 
на активното им 
участие в 
противодействието на 
насилието и превенция 
на зависимости.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Професионална 
компетентност на 
специалистите и 
незабавно 
сигнализиране за 

 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Разпространение и популяризиране на информационни материали в 
училищата и детските градини за ранна превенция на насилието между и върху 
децата, трафик на хора, видове зависимости. 
2.2. Засилване на контрола в районите на училищата - осигуряване на по-добро 
осветление в тези райони, проверка от полиция, засилване наблюдението върху 
търговските обекти около училищата. 
2.3. Осигуряване на психологическа подкрепа на деца и семейства жертва на 
насилие. 
2.4. Провеждане на различни инициативи. 
2.5. Провеждане на информационни кампании на децата в училищата за техните 
права и задължения. 
2.6. Извършване на проверки по сигнал относно нарушаване правата на децата. 
2.7. Популяризиране на дейността на отделите “Закрила на детето” свързани с 
предотвратяване на риска от насилие в семейството, училището и на улицата. 
2.8.  Осъществяване на кампании и инициативи с цел превенция на попадането на 
деца  на улицата. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Повишаване на компетентността на специалистите чрез подходящи форми на 
обучение на  работещите с деца, с цел разпознаване на деца жертва на насилие, 
трафик или зависимости 
3.2. Поддържане на добри практики и прилагане на междуинституционален 
подход и прилагане на своевременни и адекватни мерки за закрила на дете в риск 

инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравен 
инспекторат /РЗИ/ 
ДПС към РУП – 
Габрово 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравен 
инспекторат /РЗИ/ 
МКБППМН 
ДПС към РУП – 
Габрово 
НПО 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
ЦОП – ИМКА,  

 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 
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случаите на насилие. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Намаляване броя на 
децата жертви на пътно-
транспортни 
произшествия. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

за предприемане на бързи , адекватни и координирани действия за закрила на 
дете, жертва на насилие или в риск от насилие, и в случаи когато е необходима 
кризисна интервенция с цел предотвратяване на риск от насилие или намаляване 
ефекта от преживяното за детето. 
3.3. Ефективно взаимодействие между ангажираните институции  и стриктно 
спазване на отговорностите и задълженията на всички институции по изпълнение 
на Координационните механизми   
3.4. Анализиране на тенденцията, същността и особеностите на 
противообществените прояви и престъпността сред малолетните и 
непълнолетните и извеждане на добри превантивни практики на МКБППМН, 
проучвания състоянието,. 
3.5. Провеждане на индивидуално-възпитателна работа и психологическо 
консултиране на деца, извършители на противообществени прояви. 
3.6. Провеждане на срещи и беседи с родители на малолетни и непълнолетни 
правонарушители, с техните учители, възпитатели и педагогически съветници. 
  
 
 
 
4.1. Предоставяне на вниманието на децата видеофилми и информационни 
материали, чиято превантивна цел е предоставяне на полезни съвети. 
4.2. Организация за безопасността на движението около училищата; 
4.3. Провеждане на беседи по темата с децата в училищата в час на класа. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравен 
инспекторат /РЗИ/ 
МКБППМН 
ДПС към РУП – 
Габрово 
НПО 
Детски и учебни 
заведения 
 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравен 
инспекторат /РЗИ/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 
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5. Експлоатация, 
злоупотреба с деца в 
интернет 
пространството. 

 
 
 
 
 
 
 
5.1. Организиране на инициативи за безопасно ползване на интернет и 
опасностите, които крие сърфирането в него. 
5.2. Повишаване на обществената информираност с цел предпазване на децата в 
интернет средата 
5.3.  Повишаване информираността на родителите и ролята им в предпазването 
на децата в интернет среда. 

МКБППМН 
ДПС към РУП – 
Габрово 
НПО 
 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 
Детски и учебни 
заведения 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравен 
инспекторат /РЗИ/ 
МКБППМН 
ДПС към РУП – 
Габрово 
НПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V: УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 
Цели Дейности Отговорни органи Срок 
1.Гарантиране правото 
на децата на мнения и 
участия в процесите на 
вземане на решения 

1.1. Насърчаване за изразяване мнението на децата и участие на техни 
представители по въпроси, които ги касаят. 
 
 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 

Постоянен 
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2. Възпитаване на 
достойни и отговорни 
граждани. 
 
3.При възможност 
осигуряване на достъп 
до правосъдие на 
всички деца 

 
2.1. Насърчаване развитието на училищните съвети и парламенти; 
2.2. Създаване на неформални общности от ученици с цел взаимопомощ между 
връстници. 
 
3.1. Взаимодействие на децата  с правосъдните системи по различни 
причини. 
- Децата като страни по граждански дела 
- Децата като страни по административни про-цедури и производства 
- Децата като жертви на престъпления и друго малтретиране. 
- Децата като обвиняеми и задържани лица 
- Децата като свидетели и участници 
- Децата като бенефициенти на социални и други услуги. 
 

детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 
Детски и учебни 
заведения 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравен 
инспекторат /РЗИ/ 
МКБППМН 
ДПС към РУП – 
Габрово 
НПО 

 
 
Постоянен 
 
 
Постоянен 

 
ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VI: СПОРТ, КУЛТУРА, ОТДИХ В СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ 
Цели Дейности Отговорни органи Срок 
1. Достъп на всички 
деца до културни, 
спортни дейности и 
туристически дейности 
и занимания  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Насърчаване участието на всички деца в подходящи извънкласни форми на 
обучение – културни /театрални училищни трупи, музикални състави, 
изобразително изкуство, езикови школи и др. - според желанията на учениците/, 
спортни и образователни дейности, като се използват възможностите на 
спортната база и училището. 
1.2. Осигуряване на масово участие на деца в ученически спортни игри, турнири 
и състезания на училищно и общинско ниво, състезанията по регламента на 
Ученическите игри. 
1.3. Финансово подпомагане на деца с постижения, чрез: 
1.3.1. Присъждане на общински стипендии на деца с изявени дарби, класирани на 
първо, второ или трето място на конкурс, олимпиада или състезание в областта 
на изкуството, науката и спорта на регионално, национално или международно 
равнище. 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово 
Детски и учебни 
заведения 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 

Постоянен 
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2. Специална закрила 
на деца на обществени 
места 
 
 
 
 
3. Ограничаване 
участието на децата в 
неформални групи, 
оказващи 
неблагоприятно 
въздействие върху 
поведението им и 
предпоставки за 
извършване на 
противообществени 
прояви 

1.3.2. Кандидатстване за държавна стипендия  по Наредбата за закрила на деца с 
изявени дарби. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1. Извършване на системни проверки в увеселителни заведения и места, 
посещавани от малолетни и непълнолетни и ограничаване посещенията на 
същите в тях. 
2.2. Провеждане на акции с цел спазване на утвърдения вечерен час за  
малолетни и непълнолетни. 
 
 
3.1. Организиране дейности и работа с децата в периода на пролетната и лятната 
ваканция, с цел осмисляне и оползотворяване на свободното им време. 

Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
Регионален здравен 
инспекторат /РЗИ/ 
МКБППМН 
ДПС към РУП – 
Габрово 
НПО 
Спортни клубове 
 
ДПС към РУП – 
Габрово 
 
 
 
 
 
Община Габрово, 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
Регионален 
инспекторат по 
образованието /РИО/ 
МКБППМН 
НПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 
 
 
 
 
 
Постоянен 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VII: ПРАВО НА ИДЕНТИЧНОСТ И ЗАЩИТА СРЕЩУ ДИСКРИМИНАЦИЯ 
Цели Дейности Отговорни органи Срок 
1.Наблюдение за 
спазване на правата на 
децата от 

1.1.Обучение и повишаване капацитета на ромски семейства чрез работа на 
терен.  
 

Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  

Постоянен 
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малцинствата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Спорта, като 
незаменим 
трансформатор на 
детската агресивност. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.1.Подпомагане на спортните организации, развиващи спорт за децата, 
приоритетно за деца с увреждания и в неравностойно положение с цел 
подобряване качеството им на живот и социална интеграция. 

Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
НПО 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“ /ДСП/  
Отдел „Закрила на 
детето“ /ОЗД/ 
Община Габрово, 
ЦОП – ИМКА,  
ЦОП – Община 
Габрово 
ЦОП към SOS Детски 
селища - Габрово 
НПО 
Спортни клубове 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Постоянен 

 
 ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ: 
- Успешна работа по превенция на изоставянето; 
- Социално включване на всички деца в обществения живот;  
- Пълно обхващане на децата със специални образователни потребности; 
- Намаляване на броя на децата, отпаднали от училище; 
- Намаляване броя на противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 
- Повишаване информираността и ангажираността на обществеността по правата на децата и превантивните 

мерки за недопускане нарушаването им; 
- Развита междуинституционална мрежа от услуги и междуинституционално сътрудничество при грижите и 

услугите за деца в риск; 
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- Повишаване здравната култура на децата; 
- Намаляване броя на случаи на дискриминацията на децата, основана на етнически произход, способности и 

социален статус; 
- Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, възстановяващи нормалното детство и достъпа до 

образование и професионална подготовка.  


