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Приложение 1 
ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – ОБЩИНА „МАРИЦА” ЗА  

2019 ГОДИНА 
 

Грижи за закрила на децата – институции, работещи с деца и интеграционни връзки между тях 
На територията на Община „Марица” институциите, които работят с децата са: 

1. Общински училища и целодневни детски градини 
2. Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” Марица 
3. Дейност „Образование” в Община „Марица” 
4. Комисия за детето към „Община „Марица” 
5. МКБППМН – Община „Марица” 
6. Регионално уравление на образованието Пловдив 
7. Детска педагогическа стая към РУ, с. Труд 

За закрила на детето работят специалисти, ескперти, юристи, психолози, социални работници, служители на 
РУП, обществени възпитатели, които се ръководят от висшия интерес на детето. Всички те работят 
превантивно и предприемат мерки за закрила при необходимост. 
 В общинската програма за детето са залегнали следните приоритети: 
  1. Намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции чрез създаване на 
условия за задоволяване на потребностите от социални услуги за всички групи деца в риск в общността 
  2. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, агресия, насилие и експлоатация 
  3. Гарантиране на равен достъп до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна 
социална реализация. 
  4.  Намаляване броя на децата, жертви на пътнотранспортни  произшествия 
  5. Здраве, отдих, свободно време и развитие на способностите на детето 
  6. Мониторинг върху спазане правата на децата и стандартите за качество на услугите за деца 
  7. Изграждане на национална информационна система в областта на закрила на детето 
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Приоритетна област1: Намаляване на броя на децата, отглеждани в специализирани институции чрез 
създаване на условия за задоволяване на потребностите от социални услуги за всички групи деца в риск в 
общността 

Цели Дейности Отговорен орган Срок 

1. Да се създаде мрежа 
от услуги за децата и 
техните семейства, 
базирана в общността 
 
 
 

1.1 Прилагане на методически указания 
за работа по превенцията на изоставяне 
на децата. Използване капацитета и 
услугите на КСУДС – Пловдив и 
неговите специалисти за подкрепа на 
деца и семейства, живеещи на 
територията на общината, ЦСРИ, 
КБН7, ЦОП „За деца и родители“, 
Пловдив 

Д СП – Марица 
Община „Марица” 

постоянен 

 1.2. Превенция на изоставянето на деца 
чрез услуги на входа на институциите – 
предоставяне на услугите „дневна 
грижа” и „седмична грижа” 
 

Д СП – Марица 
 

постоянен 

 1.3. Предоставяне на социалната услуга  
„Личен асистент“ във връзка с 
подписано   
Споразумение между Агенция за 
социално подпомагане и община 
„Марица“ -№ ФС01-0105/17.01.2018г. 
по ПМС №334/21.12.2018г. 
 

Община „Марица“ До края на август 
2019г. 
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 1.5. Оказване на подкрепа на деца 
пълни сираци и деца с трайни 
увреждания за лечение, за адаптация, 
социализация и професионална 
ориентация чрез еднократно финансово 
подпомагане за задоволяване на 
жизненоважни нужди от първа 
необходимост, в т.ч. при нужда 
оказване на подкрепа на деца, 
напускащи специализирани 
институции. 

Община „Марица”, ДСП – 
Марица 

 

постоянен 

2. Активна 
информационна 
кампания за 
социалната услуга 
„приемна грижа” и за 
увеличаване броя на 
приемните семейства в 
общината 

2.1. Социалната услуга „Приемна 
грижа” включва дейности по набиране 
и оценяване на кандидати за приемни 
семейства, обучение, взаимно 
адаптиране, настаняване и отглеждане 
на дете в приемно семейство, подкрепа 
и наблюдение.  
В община „Марица“ има 6 
професионални семейства, които 
работят по проект „Приеми ме“, 
финансиран по ОП „РЧР“ 2014-2020г. 
Община „Марица“ е включена в 
проекта от 01.11.2016г. Проектът 
продължава до края на 2020г.  
2.2. Планирани от Комисията за детето 
1бр. професионално приемно семейство 
за 2019 г. 

Община „Марица” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Д СП – Марица 

31.12.2019г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

         
         

 
31.12.2019г. 
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 2.3. Провеждане на информационна 
кампания за същността и условията за 
предоставянето на „приемна грижа” с 
цел увеличаване броя на приемните 
семейства като алтернативна форма за 
закрила на децата в семейна среда 

Община „Марица”, Д СП – 
Марица 

постоянен 

Приоритетна област 2: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, агресия, насилие и експлоатация 
1. Осъществяване 
превенция на 
насилието, социалната 
и трудова 
експлоатация, 
злоупотребата с деца в 
Интернет 

1.1. Повишаване осведомеността на 
децата относно проблемите „сексуална 
и трудова експлоатация”, „трафик” и 
рискове в Интернет чрез провеждане на 
информационни кампании, анкети, 
беседи и лекции в училищата и 
читалищата в общината. Ограничаване 
на всякакви форми на насилие сред 
децата, в т.ч. и в семейството. 
 

МКБППМН, Директори на 
училища, РУ с. Труд 

постоянен  

 1.2. Обучение на педагози в училищата 
и участие на психолог в работата по 
превенция на насилието, сексуалната 
експлоатация и злоупотребите в 
интернет. Активизиране на 
консултативната и практическа дейност 
с учители и родители по проблеми на 
агресията, личното, интелектуалното и 
поведенческо развитие на учениците. 
 

МКБППМН, Директори на 
училища, Община „Марица” 

Постоянен през 
учебната година 
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 1.3.Засилване контрола върху 
продажбата на алкохол, цигари  и 
неподходящи храни в обектите вътре в 
училищата и около тях, касаещи всички 
малолетни и непълнолетни деца, 
създаване на механизми за извършване 
на проверки, информиране на 
гражданите къде могат да подадат 
сигнали при нарушения 

Община „Марица”, 
МКБППМН, РУ с. Труд 

Постоянен през 
годината, като 

проверките се правят 
на два месеца веднъж 

 1.4. Превенция на разпространението 
на ПАВ и ХИВ/СПИН сред децата и 
младежите на територията на общината  

Община „Марица”, РЗИ 
Пловдив 

Постоянен 

 1.5. Засилване на контрола за 
разпространение и употреба на 
наркотични вещества по места с 
предполагаеми сборища на лица, 
употребяващи психоактивни вещества 

Община „Марица”, РЗИ 
Пловдив, МКБППМН, РУ с. 

Труд, ДСП – Марица 
 

Постоянен 

 1.6. Прилагане на координационен 
механизъм за рефериране и обгрижване 
на случаи на непридружени български 
деца, жертви на  трафик, завръщащи се 
от чужбина.  

Община „Марица”, 
МКБППМН, РУ с. Труд, ДСП 

– Марица 
 

Постоянен 

 1.8. Активна и системна работа в 
училищата и ЦДГ на територията на 
общината за запознаване на учениците 
с правата и задълженията на децата, 
като се използват възможностите на 

Община „Марица”, Дейност 
„Образование” 

Учебната година 
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учебния план и извънкласни дейности. 
Разпространение на информационни 
материали.  
 
 

Приоритетна област 3: Гарантиране на равен достъп до качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна 
социална реализация 
 
1. Социално вклюване 
и разширяване 
образователната 
интеграция на децата 
и учениците от 
етническите 
малцинства 

1.1.Осъществяване на дейностите, 
свързани със създаване на подкрепяща 
среда в ЦДГ и училищата за включване 
на деца и ученици със специални 
образавателни потребности в 
образавателния процес.  
 

ДСП – Марица, 
Община „Марица”, Бюро по 

труда „Марица” 

Постоянен 

 1.2. Активна работа във връзка със 
Заповед №РД-01-337/30.07.2018г. на 
началника на РУО-Пловдив за 
сформиране на екип за обхват за 
изпълнението на Механизма за 
съвместна работа на институциите по 
обхващане и задържане в 
образователната система на деца и 
ученици в задължителна предучилищна 
и училищна възраст. 
 
 

РУО-Пловдив, Община 
„Марица”,  учители  от 
училищата на Община 

„Марица“, ДСП „Марица“, 
ДБТ „Марица“, РУ с. Труд, 

РЗИ Пловдив 

Постоянен  
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 1.3. Осигуряване на ресурсни учители, 
допълнителен помощен персонал 
/придружители, лични асистенти/ за 
подпомагане на интегрираното 
обучение и за деца от детските градини 

Община „Марица“, Дейност 
„Образование“ 

Постоянен 

 1.4. Поетапно адаптиране на 
архитектурната среда в ЦДГ и 
училищата за свободен достъп на 
децата с увреждания  

Община „Марица” Постоянен 

 1.5. Осъществяване на психологическа 
подкрепа на родители при вземане на 
решение за избор на обучение на детето 
им – интегрирано или индивидуално – 
информиране и консултиране 

Община „Марица”, Дейност 
„Образование”, ДСП – 

Марица, 
 

Постоянен 

 1.6. Осигуряване на възможност децата 
от 3-4-годишна възраст от уязвимите 
групи да посещават детски градини, 
както и ресурсно да се обезпечават 
достатъчно места и да се подобряват 
условията в ЦДГ. Провеждане на 
актвивна работа за привличане в 
предучилищно обучение на децата, за 
които българския език не е майчин. 

Община „Марица”, Дейност 
„Образование” 

Постоянен 

Приоритетна област 4: Намаляване броя на децата, жертви на пътнотранспортни  произшествия 
1. Провеждане на 
активна превантивна 
дейност по опазване 

1.1. Осъществяване на превантивна 
дейност и активизиране изпълнението 
на общинските и национални кампании, 

Община „Марица”, Дейност 
„Образование”, РУ с. Труд 

Постоянен 
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на живота и здравето 
на децата в 
движението по 
пътищата на страната 

насочени към безопасността на пътя 
 
 
 
 

 1.2. Осъществяване на съвместни 
инициативи на държавни институции, 
НПО и средства за масова информация 
за ограничаване на агресията по 
пътищата на страната и опазване 
здравето и живота на децата. 

Община „Марица”,  РУ с. Труд Постоянен 

Приоритетна област 5: Здраве, отдих, свободно време и развитие на способностите на детето 
1. Грижи за здравето 
на децата, създаване 
на възможности за 
увеличаване на броя 
на децата, участващи в 
различни спортни, 
културни, 
развлекателни 
дейности, клубове по 
интереси и други 
занимания в 
свободното време 

1.1. Реализация на програми за здравна 
просвета и информиране по проблемите 
на раждането и отглеждането на децата 
с фокус върху децата и родителите от 
малцинствените групи. 

Лични лекари, психолози Постоянен 

 1.2. Профилактика на социално 
значими болести в детска възраст. 
Осигуряване на възможност повече 

Община „Марица”, Лични 
лекари 

Постоянен 
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деца да имат достъп до педиатър. 
Провеждане на кампания за 
здравословно хранене и превантивна 
работа за недопускане на наднормено 
тегло при децата, като едно от 
условията за добро здраве в по-голяма 
възраст. 

 1.3. Повишаване на физическата 
активност на децата в училищна и 
предучилищна възраст. Подкрепа в 
изграждането на ученически спортни 
клубове с оглед подобряване на 
извънкласната и извънучилищната 
спортна дейност 

Община „Марица”, Дейност 
„Спорт”, Директори на 

училища 

Постоянен 

 1.4. Оказване на подкрепа при 
изграждане и активизиране на клубове 
по интереси, изпълнение на програми и 
проекти за насърчаване и стимулиране 
на деца с изявени дарби. 

Община „Марица, Директори 
на училища, Читалища 

Постоянен 

Приоритетна област 6: Мониторинг върху спазане правата на децата и стандартите за качество на услугите за 
деца 
1. Спазване правата на 
децата на национално 
ниво и стандаритите за 
социални услуги за 
деца 

1.1. Пилотиране на интегрирани 
проверки относно правата на детето на 
общинско ниво 
 
 

Община „Марица”, 
МКБППМН, РУ с. Труд, Д 

„СП” – Марица 
 

на два месеца веднъж  

 1.2. Разработване на специални мерки Община „Марица” Септември всяка 
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за работа с необхванати в училище, 
застрашени от отпадане и отпаднали от 
училище деца 

учебна година 

 1.3. Превенция на попадането на децата 
на улицата чрез развиване на социални 
услуги на общинско ниво за подкрепа 
на семействата при отглеждане на 
децата им 

Община „Марица”, ДСП – 
Марица, 

 

Декември 2019г. 

Приоритетна област 7: Изграждане на национална информационна система в областта на закрила на детето 
1. Създаване на 
възможност за обмен 
на данни между 
различнигте 
институции, работещи 
с деца 

1.1. Сътрудничество и обмен на 
информация между 
професионалистите, работещи с деца 
във всички сфери 

Община „Марица”, ДСП – 
Марица, РУ с. Труд 

 

Постоянен 

 1.2. Прилагане на Координационния 
механизъм за взаимодействие при 
работа в случай на деца, жертви на 
насилие или риск от насилие, както и 
при кризисна интервенция 
1.3 Обмен на информация между 
ангажираните институции с цел 
резултатна работа на различните 
ведомства 

Община „Марица”, РУ с. Труд, 
ДСП – Марица 

 

Постоянен 

 


