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ПРИОРИТЕТ І : 

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

 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

1. ПОДДЪРЖАНЕ НА 

ПАКЕТ ОТ УСЛУГИ 

ЗА ПОДКРЕПА НА 

СЕМЕЙСТВОТО И 

ОТГОВОРНОТО 

РОДИТЕЛСТВО 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Реализиране на пакет от услуги, предлагани в Център за 

обществена подкрепа за деца и семейства в гр.Кричим. 

 

Общинска 

администрация;  

ЦОП –гр. Кричим. 
 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  

1.2. Организиране на мероприятия и кампании свързани с 

отговорното родителство и превенция на ранното майчинство. 
 

 

 

ЦОП – гр.Кричим; 

МКБППМН; 

 Училищни 

ръководства. 
 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  
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1.3. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семейства, 

отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за 

децата, които отглеждат в своите семейства. 
 

 

Дирекция „Социално 

подпомагане”  гр. 

Стамболийски. 
 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  
 

1.4 Разработване на програми и дейности на МКБППМН за работа 

с родители. 
 

 

 

 

МКБППМН – 

община Кричим. 

 
 

 

 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  

 

 

 

1.5  Работа с родители по ранна детска – програма „Работилница 

за родители” по проект ДА ПОРАСНЕМ ЗАЕДНО  на УНИЦЕФ. 

 

ЦОП – гр. Кричим. 
 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет. 

 

1.6 Намаляване броя на постъпващите деца в специализираните 

институции , чрез прилагане на Закона за закрила на детето и 

мерките за настаняване в семейство на близки и роднини, 

приемно семейство и осиновяване. 
 

 

Отдел ”Закрила на 

детето” при Дирекция 

„Социално 

подпомагане”  гр. 

Стамболийски. 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  
 



 

 

 

 

 

 

2.РАЗВИВАНЕ НА 

МЕРКИ В 

ПОДКРЕПА  НА 

ДЕЦА И 

СЕМЕЙСТВА  ПРИ 

НАЛИЧИЕ НА РИСК 

ОТ ИЗОСТАВЯНЕ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. МОНИТОРИНГ 

ВЪРХУ СПАЗВАНЕ 

ПРАВАТА НА 

ДЕЦАТА И 

СТАНДАРТИТЕ ЗА 

КАЧЕСТВОТО НА 

УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЦА 

 

 

1.7 Развитие на алтернативни услуги за превенция на 

изоставянето – семейно консултиране и подкрепа. 

Отдел ”Закрила на 

детето” при Дирекция 

„Социално 

подпомагане” гр. 

Стамболийски 

ЦОП- гр. Кричим. 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  

 

2.1 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. 

Дирекция „Социално 

подпомагане” гр. 

Стамболийски 

Общинска 

администрация. 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  
 

2.2 Подкрепа на деца и семейства в риск  чрез  програмите и 

услугите  на Център за обществена  подкрепа . 
 

ЦОП – гр. Кричим. В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  
 

1. 3.1 Извършване на проверки по сигнали за нарушаване правата на 

децата 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дирекция „Социално 

подпомагане” гр. 

Стамболийски. 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. РАЗВИВАНЕ НА  

АЛТЕРНАТИВНИ 

УСЛУГИ ЗА 

СЕМЕЙНА ГРИЖА 

 

 

4.1 Продължаване на кампанията по 

 набиране, проучване и обучение на приемни семейства, 

популяризиране на професионалната приемна грижа 

на територията на  общината;  

През 2021г. планирания брой професионални приемни семейства 

са 2 бр. 

 

 

 

 

 

Дирекция „Социално 

 подпомагане” 

Стамболийски 

ЦОП – гр. Кричим 

/като подкрепяща 

институция. 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  

 

 4.2 Подбор, обучение и оценка на професионални  и доброволни 

приемни семейства. Подобряване качеството на услугата чрез 

дейността на ЦОП- община Кричим. 

 

Дирекция „Социално 

 подпомагане” гр. 

Стамболийски 

ЦОП – гр. Кричим 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  

 

4.3 Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи 

за настанените деца в семейства на родини и близки или в 

приемни семейства. 

Дирекция „Социално 

 подпомагане” гр. 

Стамболийски. 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции.  

 

 

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 

правото за равен 

достъп до качествено 

образование на всички 

деца и ученици.  

 

 

 

 

 

1.1. Развиване и обновяване  на материалната и учебно-

техническата база в училищата и детските градини за провеждане 

на съвременен образователен процес. 

 

 

 

 

 

 

 

Училищни 

ръководства и 

училищните 

настоятелства, 

Общинска 

администрация 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции  
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Продължаване на 

политиката за 

включващо обучение 

на децата със 

специални 

образователни 

потребности 

 
 

 

1.2.Усъвършенстване и актуализиране на информационната 

система за събиране на данни за отпаднали и застрашени от 

отпадане ученици на общинска ниво. 

 

 

Училищни 

настоятелства, 

Училищни 

ръководства 

РУО – Пловдив 

Общинска 

администрация. 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет на 

отговорните 

институции. 
 

 

 

1.3. Повишаване ролята на училищните настоятелства в 

създаването на стимулираща учебна среда чрез разработване на 

проекти по програми за образование. 

Училищните 

ръководства 

Училищните 

настоятелства. 
 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет и 

по проекти. 

 
 

1.4. Въвличане на родителите в училищния живот чрез 

Обществени съвети  в училищата и детските градини 

 

 

Училищните 

ръководства 

Общинска 

администрация. 

Не се налага 

 

2.1. Периодично предоставяне на актуална информация на 

родителите на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие 

на родителите при изготвяне и преразглеждане на 

индивидуалните им програми; 
 

Училищните 

ръководства. 
 

 

 

 

 

 

Не се налага. 
 

 

 
 

 
 

 

 

2.2. Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, 

включително в детските градини и училищата, към потребностите 

на децата със СОП;  
 

 

Общинска 

администрация. 

Директори на 

училища и детски 

градини. 
 
 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

 



2.3. Провеждане на обучения на педагогически, управленски 

кадри и помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП; 
 

 

Училищните 

ръководства. 
 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

 

2.4. Повишаване на дигиталните компетентности на децата. 

Стимулиране на интерактивно обучение чрез различни онлайн 

портали. 

Училищните 

ръководства. 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

 

                                                                                                                                ПРИОРИТЕТ ІІІ : 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

1.Намаляване на 

социално-значимите 

заболявания сред 

децата. 
 

1.1. Провеждане на информационни кампании за здравословното 

хранене и начин на живот с цел разширяване на 

възможностите за обхващане на децата в програми и форми за 

здравно образование:  

 Разработване и прилагане на програми за здравно 

образование на децата и учениците във всяко детско 

заведение и училище; 

 Организиране и участие в програми, свързани с 

профилактиката и промоцията на здравето на децата и 

учениците; 

 Всяка учебна година медицинският специалист, осигурява 

нагледна информация за спешните състояния и правилата 

на действие при възникване на такива състояния, поставя 

материалите на видно и достъпно място в детското 

заведение или училището и обучава ръководството и 

персонала за оказване на първа помощ; 
 

Училищните 

ръководства , 

РЗИ Пловдив. 
 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Повишаване 

информираността на 

децата за 

разпространение на 

ХИВ/СПИН, болести, 

предавани по полов 

път и злоупотреба с 

психоактивни 

вещества. 
 

2.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване на 

информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН 

и употреба и злоупотреба с психоактивни вещества; 
 

 

 

Училищните 

ръководства, 

МКБППМН,         

 ЦОП – Кричим. 

 
 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Разработване на  програми в областта на превенцията и 

рисковото сексуално поведение и употреба на психоактивни 

вещества;  
 

 

Училищните 

ръководства, 

Медицинските 

специалисти 

РЗИ Пловдив, ЦОП, 

МКБППМН, 

Общинска 

администрация. 
 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

 

 

 

 

 

2.3. Провеждане на инициативи  на училищно и общинска ниво на 

01.12 – международен ден на борбата срещу ХИВ/СПИН; 

 

 

Училищните 

ръководства, 

ЦОП, МКБППМН. 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

3.Повишаване 

информираността на 

децата за 

разпространение на 

вирусни и 

епидемиологични 

заболявания. Методи 

за превенция. 
 

3.3. Разработване на  програми в областта на превенцията и 

информираността за вирусни и епидемиологични заболявания. 

Превенция на COVID-19 – информиране и консултиране, 

разработване и разпространяване на информационни 

материали за предпазване от вируса. 
 

 

 

 

Училищните 

ръководства, 

ЦОП, МКБППМН 

 

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. Устойчиво развитие 

на практики и 

програми, 

предназначени за деца 

с рисково поведение и  

стимулиране на 

активното им участие 

в противодействие на 

насилието 
 

1.1 Изготвяне и разпространяване на информационни материали 

по проблема за насилието с различна насоченост , предназначени 

за деца и родители. 
 

МКБППМН, 

Училищните 

ръководства, ЦОП-

Кричим 
 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

1.2.  Идентифициране на деца жертви на насилие и насочването 

им към подходящи социални услуги и включване в консултативна 

програма; 

 

Дирекция „Социално 

 подпомагане” гр. 

Стамболийски 
 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

1.4 Изпълнение на Националната стратегия за борба с 

наркотиците – обучителни модули за деца с противообществени 

прояви и семинарни занятия във връзка със Световния ден за 

борба с наркотиците. 
  

МКБППМН 

ЦОП 

Училищни 

ръководства. 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

1.5 Участие във местни и национални кампании  по превенция на 

противообществените прояви , закрилата на децата , безопасност 

на движението, трафик на хора. 
 

МКБППМН 

Училищни 

ръководства. 
 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 



2. Работа  на 

мултидисциплинарния 

екип в община 

Кричим като 

координационен 

механизъм за 

взаимодействие при  

работа  в случаи на 

деца жертви на 

насилие и за 

взаимодействие при 

кризисна 

интервенция. 

2.1. Сътрудничество с цел незабавно реагиране при сигнал за 

насилие и предприемане на бързи, адекватни и координирани 

действия  за закрила на дете, което е жертва на насилие или е в 

риск от насилие и в случаи, при които е необходима кризисна 

интервенция с цел предотвратяване на риска от насилие или 

намаляване на ефекта от преживяното за детето. 
 

Мултидисциплинарен 

екип при община 

Кричим; Д”СП”; 

РУ”Полиция” – гр. 

Стамболийски. 
 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

2.2. Прилагане на междуинституционалния подход в работа по 

сигнал на дете жертва на насилие с цел бързо и ефективно 

проследяване на всеки конкретен  случай. 
 

 

Мултидисциплинарен 

екип при община 

Кричим; Д”СП”; 

РУ”Полиция” – гр. 

Стамболийски. 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

3. Оказване на 

ефективна закрила на 

непридружени деца, 

деца-бежанци и 

жертви на трафик. 

3.1. Прилагане на Координационния механизъм за рефериране и 

обгрижване на случаи на непридружени деца и деца-жетви на 

трафик, завръщащи се от чужбина. 

Дирекция„СП”-

Стамболийски 

РУ ”Полиция” – гр. 

Стамболийски. 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

 

4. Повишаване на 

обществената 

ангажираност с 

проблемите на 

безопасността на 

децата в интернет. 
 

4.1. Популяризиране на съществуващите линии за  сигнализиране  

за деца в риск –        телефон 080019100, национална телефонна 

линия за деца -116 111  и тел. 112, чрез разпространение на 

афиши, флаери и стикери и презентации по училищата. 

Разпространяване на информация за сайтове за безопасен 

интернет - 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf; 

https://www.safenet.bg/bg/ 

МКБППМН 

ЦОП-Кричим 

Училищни 

ръководства. 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

https://sacp.government.bg/sites/default/files/SafeNet_DAZD2020.pdf


5. Провеждане на 

информационна 

кампания относно чл. 

7, ал. 1 и 2 от ЗЗД 

5.1. Повишаване информираността на специалистите 

работещи с деца, както и за институциите, към които те могат 

да се обърнат в случай на насилие над дете, както и 

своевременно да сигнализират за деца, нуждаещи се от 

закрила. 
 

 

 

Дирекция„СП”-

Стамболийски 

РУ ”Полиция” – гр. 

Стамболийски 

МКБППМН 

ЦОП-Кричим 

Училищни 

ръководства. 
 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V : 

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Цел 
 

Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

1.Консултиране на 

мнението на децата 

при изработване и 

прилагането на 

политиките, свързани 

с техните права и 

отговорности 

1.1. Участие на ученическите съвети от училища на общината в 

разработване на политиката на съответното училище; 
 

 

 

Училищни 

ръководства, 

Педагогически 

съветници. 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

2. Повишаване на 

информираността на 

децата за техните 

права 

2.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и 

правата на детето в средното образование и предучилищната 

подготовка и възпитание, като се използват възможностите на 

общообразователната подготовка, извънкласните и 

извънучилищните дейности. 

 

Училищни 

ръководства, 

Педагогически 

съветници 

МКБППМН. 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

2.3. Посещаване на училищата в община Кричим от членове на 

МКБППМН в час на класа с цел информираност на различни 

теми. 

 

Училищни 

ръководства, 

Педагогически 

съветници 

МКБППМН. 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

 

 

 



 

 

ПРИОРИТЕТ VІ: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 

 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

1. Създаване на 

възможности за 

увеличаване броя на 

децата участващи в 

различни спортни, 

културни и 

развлекателни 

дейности, клубове по 

интереси и други 

занимания в 

свободното време  
 

1.1. Активиране на творческото мислене и развитие на талантливи 

деца, чрез участието им в кръжоци , курсове и конкурси. 

 

 

 
 

Училищни 

ръководства; 

Младежки дом; НЧ 

«Пробуда – 1912г.» 

МКБППМН. 
 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

 

 

 

 

 

2. Подкрепа на 

изграждането на 

училищни спортни 

клубове с оглед 

подобряване на 

извънкласната и 

извънучилищната 

спортна дейност 

2.1. Разширяване  и обогатяване на извънкласната и 

извънучилищната спортна дейност; 

 

Училищни 

ръководства. 
 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

 2.2. Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на 

деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с 

девиантно поведение до всички форми в Общински младежки 

център. 

Общинска 

администрация; 

Училищни 

ръководства. 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 



2.3. Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти 

както за дообогатяване на съществуващите дейности , така и за 

творчески дейности и изяви на деца с увреждания, деца в 

неравностойно положение. 
 

Общинска 

администрация; 

Училищни 

ръководства. 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  
 

2. 3. Безопасност на 

движението – 

развитие на 

способностите на 

децата да се движат 

безопасно на улицата. 

3.1. Изготвяне и разпространяване на материали за безопасност на 

движението, подходящи за различните възрастови групи. 

Провеждане на презентации и беседи по темата за безопасност на 

движението в училищата и извън тях. 

Провеждане на мероприятия и кампании по темата за безопасност 

на движението. 

 

 

 

 

 

Училищни 

ръководства, 

Педагогически 

съветници 

МКБППМН 

ЦОП. 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

3. 3. Участие на децата в 

Съвета на децата към 

ДАЗД 

3.1. Насърчаване на детското участие в процесите на изработване 

на политики за децата и вземане на решения. 

 

ДАЗД;  

Общинска 

администрация; 

Училищни 

ръководства. 

В рамките на 

утвърдения бюджет.  

 

Така предложената програма е отворена за нови предложения! 
 

 

 

Съгласувал : ……………………………….           

 

  


