
 
ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО ЗА 2015 г. 

КЪМ  СТРАТЕГИЯ ЗА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО /2012 г. – 2015 г./ 
 

Оперативна цел Дейност Отговорни институции Очаквани резултати 
Оперативна цел 1: 
Осигуряване на равен достъп 
до качествено образование на 
всички деца. 
 

Дейност 1. Осъществяване на 
дейности, в изпълнение на 
политиките за обхващане на 
децата в образователната 
система. 
 

РИО Велико Търново, 
Дирекция “Образование, 
младежки                                                      
дейности и спорт”, Център за 
обществена подкрепа при 
Община Велико Търново, 
Център за обществена 
подкрепа на SOS Детски 
селища България, ЦМЕДТ „ 
Амалипе”. 

 Намаляване броя на отпадащите от 
образователната система деца; 
 Увеличаване броя на децата, 

реинтегрирани в образователната система 
след отпадане от училище; 
 Обучени учители за формиране на 

знания, умения и компетенции за работа 
в интеркултурна среда. 
 Повишаване на обхвата на децата, 

подлежащи на задължителна 
предучилищна  подготовка на възраст       
5 и 6 години. 
 Преодоляване на пропуските от 

знания, умения и отношения при децата и 
учениците с майчин език, различен от 
българския и слаби резултати от 
външното оценяване. 

Дейност 2. Разширяване на 
възможностите за обучение на 
деца и ученици със специални 
образователни потребности. 
 

Дирекция “Образование, 
младежки дейности и спорт”, 
Ресурсен център, РИО Велико 
Търново, ЦСРИ за деца и 
младежи с увреждания и 
техните семейства, Дневен 
център за деца с увреждания. 

 Увеличаване броя на 
интегрираните деца със специални 
образователни потребности в детски и 
учебни заведения; 
 Осигуряване на ресурсни учители 

и специалисти за подпомагане на 
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 интегрираното обучени; 
 Продължаване на практиката за 

провеждане на занятия в изнесената 
паралелка в Дневен център за деца с 
увреждания; 
 Повишаване квалификацията на 

педагогическите кадри за  работа с деца 
със специални образователни 
потребности; 
 Проведени съвместни обучения на 

специалисти от образователната и 
социална сфера и родители на деца със 
специални образователни потребности, с 
цел подобряване на координацията и 
повишаване ефективността на 
съвместната им работа; 
 

Дейност 3. Подпомагане на деца 
и техните родители, с цел 
редовно посещаване на училище. 
Реализиране проект”Успех” и 
проект за средищните училища на 
МОН. 

РИО Велико Търново, 
Дирекция “Социално 
подпомагане”, Дирекция 
„Образование младежки 
дейности и спорт”, Дирекция 
Социални дейности и 
здравеопазване”, двата 
Центъра за обществена 
подкрепа, ЦМЕДТ „Амалипе”. 
 

 Намаляване на безпричинните 
отсъствия на децата от училище; 
 Създадена стимулираща учебна 

среда за привличане на децата в 
училище; 
 Подобряване на условията за 

спорт в образователната система; 
 Проведени консултации и оказана 

подкрепа на родителите с цел 
повишаване уменията им за отговорно 
родителство. 

Дейност 4. Реализиране на 
проект “Подай ръка – мобилни 

Дирекция „Социални дейности 
и здравеопазване” и Център за 

 Организиране на 6 срещи на 
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екипи за подкрепа на деца и 
семейства в общността” 

обществена подкрепа на SOS 
Детски селища България 

групата за взаимопомощ и споделяне; 
 Групова работа с деца, с цел 

справяне  с рискови ситуации, превенция 
на проблемно поведение; 
 Осигуряване на 4 доброволци в 

подкрепа на семействата в риск. 
Оперативна цел 2: Създаване 
на условия за социално 
включване на децата в риск. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Дейност 1. Предоставяне на 
услуги по изпълнение на Проекта 
за социално включване. 
 

Дирекция “Социални дейности 
и здравеопазване”, Дирекция 
“Социално подпомагане”, гр. 
Велико Търново, двата 
Центъра за обществена 
подкрепа, ЦСРИ за деца и 
младежи с увреждания и 
техните семейства, ЦМЕДТ 
„Амалипе” , МОБАЛ”Д-р Ст. 
Черкезов”( АГО) 
 

 Разкриване на център за ранна 
интервенция; 
 Предоставяне на услугата „Здравни 

консултации за деца”;  
 Реализиране на дейности по 

услугата”Равен старт в училище”; 
 Предоставяне на услугата 

„Формиране и развитие на родителски 
умения и семейно консултиране и 
подкрепа”.  

Дейност 2. Насърчаване на 
хуманността, толерантността 
и изграждане на култура на 
социално включване сред децата и 
младите хора от различни 
етноси. 
 
 

РИО Велико Търново, 
Дирекция “Образование, 
младежки дейности и спорт”, 
Дирекция „Социални дейности 
и здравеопазване”, ЦОП- 
управляван от SOS –Детски 
селища, ЦМЕДТ „Амалипе”, 
БМЧК, Центрове за работа с 
деца и младежи, НПО. 
 

 Повишаване капацитета на 
общността и развитие на възможности 
за социална реализация; 
 Превенция на ранни бракове и 

ранна бременност сред ромските 
девойки; 
 Организиране на кампании, 

дискусии, презентации и др. публични 
мероприятия, целящи повишаване на 
нагласите за толерантност; 
 Реализиране на програма „Бъди 

SOS- клас” с деца от трети клас на ОУ” 
Д. Благоев” чрез организиране на 
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 групови тренинги с децата и празник 
„SOS деца за доброто” 

Дейност 3. Приоритетно 
настаняване на деца в семейна 
среда пред настаняване в 
институции и развитие на мрежа 
от услуги в подкрепа на 
осиновяване и приемна грижа. 
 

Отдел “Закрила на детето” при 
Дирекция “Социално 
подпомагане”, Дирекция 
“Социални дейности и 
здравеопазване”, Директори на 
специализирани институции за 
деца, Екип по приемна грижа, 
Комисия за детето, 
Професионална комисия по 
приемна грижа, двата Центъра 
за обществена подкрепа. 

 Превенция на изоставянето и 
намаляване на броя на децата, настанени 
в специализирани институции; 
 Осигурена грижа в семейства на 

роднини и близки  за деца в риск; 
 Увеличен брой деца, настанени в 

семейства на осиновители и приемни 
семейства; 
 Намаляване броя на рискови и 

проблемни осиновявания, както и на 
случаите на разсиновявания; 
 Увеличаване капацитета на ЦОП 

към Община Велико Търново с 20 места; 
 Промяна на профила на ДД „Хр. 

Смирненски”, с. Балван в Кризисен 
център за деца, жертва на трафик/или 
насилие. 

Дейност 4. Развитие на 
наличните и разкриване на нови 
алтернативни услуги за 
предоставяне на резидентна 
грижа в среда близка до 
семейната за децата, които не 
могат да бъдат отглеждани в 
семейна среда. 

Дирекция “Социални дейности 
и здравеопазване”, Дирекция 
“Социално подпомагане”, гр. 
Велико Търново, Наблюдавано 
жилище, ЦНСТ, двата 
Центъра за обществена 
подкрепа, ЦСРИ. 

 Разкриване на 3 Центъра за 
настаняване от семеен тип за 
деца/младежи, изведени от 
специализираните институции за деца; 
 Осигурена  резидентна грижа за 

36 деца/младежи, от специализирани 
институции; 
 Увеличен брой деца/младежи, 

ползващи съпътстващи социални услуги 
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Дейност 5. Осигуряване на 
достъпа до дневна грижа за деца 
с увреждания. 

 
 

Дирекция “Социални дейности 
и здравеопазване” Дирекция 
“Социално подпомагане”, 
Дневен център за деца с 
увреждания от 7 -18 години, 
Дневен център за деца с 
увреждания от 0 – 7 години, 
ЦСРИ за деца и младежи с 
увреждания и техните 
семейства, НПО. 

 Предоставяне възможност на деца 
с увреждания да ползват социални 
услуги в семейна среда – личен 
асистент, социален асистент;  
 Подобрено качество на живот на 

децата с увреждания, чрез осигурен 
достъп до адекватна и гъвкава дневна и 
почасова грижа; 
 Осигуряване на транспорт за деца с 

увреждания от и до учебните заведения и 
до домашна среда; 
 Увеличаване капацитета на ЦСРИ 

за деца и младежи с увреждания и 
техните семейства с 10 места. 
 Участие с проекти по ОП РЧР 2014 

– 2020, схеми: „Нови алтернативи” и 
„Независим живот” 

 
Дейност 6. Насърчаване 
участието на всички деца в 
извънкласни дейности в училища и 
обслужващи звена. 
 

Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт”, 
Дирекция “Социални дейности 
и здравеопазване”, Младежки 
дом, Общински детски 
комплекс, РИО Велико 
Търново, Центрове за работа с 
деца и младежи, ЦМЕДТ 
„Амалипе”, НПО. 

 Реализиране на програмата 
„Спорт за децата в свободното време”; 
 Създадени кръжоци и клубове по 

интереси за осмисляне на свободното 
време на деца и младежи в областта 
природо – математическите и 
хуманитарни науки, здравно 
образование и здравословен начин на 
живот.  

 
 

Дейност 7. Защита на децата от РУ „Полиция”, Отдел  Намаляване броя на децата, 
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всякакви форми на злоупотреба, 
насилие и експлоатация. 
 

“Закрила на детето” при 
Дирекция “Социално 
подпомагане”, Дирекция 
“Социални дейности и 
здравеопазване”, Дирекция 
„Образование, младежки 
дейности и спорт”, двата 
Центъра за обществена 
подкрепа, Центрове за работа 
с деца и младежи, 
Превантивно – 
информационен център, 
МКБТХ. 
 

жертва на трафик и насилие; 
 Провеждане на  съвместни 

кампании от МКБТХ, МКБППНП, 
ЦМЕДТ „Амалипе”  по превенция на 
насилието над деца и младежи; 
 Развитие на спортната и 

физическа активност на подрастващите 
с цел намаляване на насилието между 
тях чрез осигуряване на подходяща и 
достъпна спортна инфраструктура на 
обществени места за отдих; 
 Ефективно изпълнение на 

дейностите заложени в 
Координационния механизъм за 
взаимодействие при работа в случаи на 
деца, жертви на насилие. 

Дейност 8. Оптимизиране на 
механизма за взаимодействие 
между органите и институциите, 
осъществяващи дейности и мерки 
за борба с противообществените 
прояви на малолетни и 
непълнолетни правонарушители. 

 
 

МКБППМН, РУ „Полиция”, 
Отдел “Закрила на детето” при 
Дирекция “Социално 
подпомагане”, Дирекция 
”Образование, младежки 
дейности и спорт”, Дирекция 
“Социални дейности и 
здравеопазване”, двата 
Центъра за обществена 
подкрепа. 
 

 Намаляване броя на 
противообществените прояви 
извършвани от малолетни и 
непълнолетни лица на територията на 
общината; 
 Корекция на поведението на 

децата и предотвратяване на 
противообществените прояви; 
 Проведени срещи с ученици за 

запознаване със Закона за борба срещу 
противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни. 

Оперативна цел 3: 
Подобряване здравето на 
децата. 

Дейност 1. Повишаване на 
здравната култура сред 
населението чрез здравно 

РЗИ, Дирекция “Социални 
дейности и здравеопазване” 
при Община Велико Търново, 

 Проведени кампании за 
промотиране на здравето, здравословно 
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 образование за децата и техните 
родители. 
 

медицински специалисти в 
детски и учебни заведения, 
Центрове за работа с деца и 
младежи, ЦМЕДТ „Амалипе, 
Превантивно – 
информационен център. 
 

хранене и здравословен начин на живот; 
 Реализиране на програма „Синди” 

-  детска компонента „Здрави деца в 
здрави семейства” и „Движи се и 
победи”; 
 Намаляване на риска от социално-

значими заболявания в детска възраст; 
 Реализиране на програми по 

превенция и контрол на ХИВ/СПИН и 
програми за подобряване на контрола на 
туберкулозата в България; 
 Развиване и прилагане на 

програми за превенция на употребата и 
злоупотребата с наркотични вещества 
сред децата. 

 Дейност 2. Осигуряване на 
здравни услуги сред децата в 
образователната система, както 
и специализирани часове по 
здравно образование. 
 

РЗИ, Дирекция “Социални 
дейности и здравеопазване” 
при Община Велико Търново, 
медицински специалисти в 
детски и учебни заведения, 
БМЧК, ЦМЕДТ „Амалипе”. 
 

 Развити умения на учениците за 
здравословен начин на живот чрез 
организирани извънкласни и 
извънучилищни дейности; 
 Утвърждаване на БМЧК В. 

Търново като водеща младежка 
организация, работеща за намаляване на 
здравната уязвимост на децата и 
младите хора и промотираща 
здравословния начин на живот; 
 Разширяване и разнообразяване на 

дейностите, свързани с превенция на 
сексуално - рисковото поведение, 
репродуктивното здраве и борбата със 
стигмата. 
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Оперативна цел 4: 
Насърчаване формирането на 
активна гражданска позиция 
по всички въпроси, касаещи 
благосъстоянието на децата в 
община Велико Търново 
 
 

Дейност 1. Привличане на 
родителски организации като 
партньори на детски и учебни 
заведения, с цел превръщането им 
в привлекателно място за 
подрастващите.  

 
 
 

Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт”, 
Дирекция „Социални дейности 
и здравеопазване”, училищни 
настоятелства, родителски 
комитети, НПО, Центрове за 
работа с деца и младежи. 
 

 Осигурена възможност на 
родителските организации за участие 
при вземане на решения, касаещи 
благосъстоянието на децата на 
територията на Община Велико 
Търново; 
 Проведени кампании за 

популяризиране и развитие на 
доброволната грижа сред училищата и 
детските градини;   
 Реализиране на програмата на 

УНИЦЕФ „ Работилница за родители- да 
пораснем заедно”; 
 Създаване на група за подкрепа на 

родители, преминали програмата на 
УНИЦЕФ „ Работилница за родители- да 
пораснем заедно”; 

 
Дейност 2. Повишаване на 
информираността и 
обществената ангажираност по 
отношение проблемите на децата 
в Община Велико Търново. 
 

Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт”, 
Дирекция „Социални дейности 
и здравеопазване”, 
специализирани институции за 
деца, социални услуги за деца 
и младежи от резидентен тип  
и социални услуги в 
общността, НПО, Градски 
ученически парламент, 
Центрове за работа с деца и 
младежи, ЦМЕДТ „Амалипе”, 
медии.                                                                                  

 Развитие на ученическото 
самоуправление и участие на 
ученическите съвети в разработване 
политиката на съответното училище; 
 Участие на родителски и детски/ 

младежки организации в работни срещи, 
обсъждания и други събития, касаещи 
благосъстоянието на децата на 
територията на Община Велико Търново. 
 Реализиране на дейности по 

инициативата на УНИЦЕФ „Общината- 
приятел на детето”; 
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 Сформиране група за подкрепа на 
семейства и техните деца, подпомагани 
по общинска програма по асисистирана 
репродукция. 

Дейност 3.   Насърчаване на 
изявите на дарбите на децата. 
 
 

РИО Велико Търново, 
Дирекция „Образование, 
младежки дейности и спорт” 
при Община  Велико Търново, 
Общински детски комплекс. 

 Предоставяне на стипендии и 
еднократно финансово подпомагане на 
деца с изявени дарби по Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени 
дарби за 2015 г; 
 Създаване на стимулираща учебна 

среда и допълнителна подготовка за 
участие в олимпиади и национални 
състезания по културно - образователни 
области по Модул 1 от НП „С грижа за 
всеки ученик” ; 
 Реализиране на информационни и 

мотивационни кампании в Детски 
градини и училища за участие в дейности 
по Националния календар на МОН за 
учебните 2014/2015 г. и 2015/2016 г. 

 
Финансирането на планираните дейности ще се осъществи от бюджета на: отговорните институции, по програми и проекти и по т. 20 
от целевите разходи по Бюджета за 2015 г., приети с Решение № 1419/12.02.2015г. на Великотърновски Общински съвет. 

 
Програма за детето за 2015 година е съгласувана с всички отговорни институции и организации, ангажирани с 

благосъстоянието на децата в Община Велико Търново.  
Планираните дейности в Програмата са обсъдени и приети от  Комисията за детето и от Обществения съвет за 

социално подпомагане при Община Велико Търново.  
 Настоящият документ е отворен и подлежи на допълване, изменяне и актуализиране. 
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