
 Цел

 Дейности Отговорни институции Финансиране Срок

 1.1. Популяризиране на дейността на Центъра за 

обществена подкрепа. 

Община Кубрат;             

ДСП – ОЗД;                    

ЦОП - Кубрат

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

1.2. Осигуряване на финансова подкрепа на 

семейства с деца,  отговарящи на условията за 

месечно социално подпомагане по ППЗСП и 

ППЗЗД.

Община Кубрат;           

ДСП

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

1.3. Прилагане на мерки за превенция и 

подпомагане на родители.

Община Кубрат в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

1.4. Повишаване на здравната култура сред 

децата и учениците .

Медицински специалисти 

от училища и детски 

градини; БЧК

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

ІI.НАМАЛЯВАНЕ 

БРОЯ НА ДЕЦАТА 

ЗА 

НАСТАНЯВАНЕ 

ИЗВЪН 

СЕМЕЙСТВОТО    

2.1.Поддържане на добрите партньорски

взаимоотношения, изградени между Дирекция

Социално подпомагане /ДСП/ и здравните

институции, родители, учители и др. с цел

превенция на изоставянето. Консултиране и

подкрепа на семействата с деца, застрашени от

изоставяне.

МБАЛ;                      

Община Кубрат;             

ДСП

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

I. МЕРКИ В  

ПОДКРЕПА НА 

РОДИТЕЛИТЕ   

ПРИ НАЛИЧИЕ    

НА РИСК                

ОТ ИЗОСТАВЯНЕ 

НА ДЕТЕ

      ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  ЗА 2021 г.   ОБЩИНА   КУБРАТ



2.2Популяризиране на алтернативната семейна

грижа за деца, които не могат да се отглеждат от

биологичните си родители – приемни семейства,

близки и роднини.

Община Кубрат;             

ДСП-ОЗД

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

2.3. Консултиране, насочено към подобряване

качеството на грижи за настанените деца в

семейства на роднини и близки или в приемни

семейства, чрез провеждане на обучения.

ДСП;                             

ОЕПГ

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

2.4. Осигуряване на обучение на кандидат –

осиновители и подкрепа в следосиновителния

период. 

ДСП-ОЗД;                       

ЦОП - Кубрат 

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

3.1.Поддържане дейността на 

мултидисциплинарния екип, работещ на база 

Координационен механизъм за взаимодействие 

при работа в случаи на деца, жертви на насилие 

или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция.

Община Кубрат,           

ДСП-ОЗД,   РУП, 

МКБППМН,  МБАЛ, 

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

3.2. Повишаване на обществената 

информираност на родители и деца с цел 

предпазване на децата в  интернет 

пространството. 

ДСП-ОЗД;                     

РУП;                   

МКБППМН

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

3.3.Провеждане на информационна кампания за 

превенция на насилието, сексуалната и 

трудовата експлоатация, злоупотреби в 

интернет. 

ДСП;                              

РУП;                   

МКБППМН

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

ІІI. 

ПОВИШАВАНЕ 

НА ЕФЕКТИВ-

НОСТТА НА 

МЕРКИТЕ ЗА 

ЗАЩИТА НА 

ДЕЦАТА ОТ 

НАСИЛИЕ, 

ЗЛОУПОТРЕБА И 

ДРУГИ ФОРМИ 

НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 



3.4.Повишаване на санкциите за граждани и 

търговци, които не спазват законодателството, 

относно защитата на деца на обществени места

Община  Кубрат;            

РУП

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

4.1. Осигуряване на качествено образование и 

подготовка за пълна реализация на всички деца. 

Община Кубрат     

Училища; Детски 

градини; педагогически 

съветници и психолози;                    

ДСП-ОЗД

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

4.2. Осигуряване на допълнителна педагогическа 

подкрепа за деца в риск от отпадане, чрез 

допълващо обучение, извънкласни форми, 

включително и по време на ваканции при 

възможност.

Община Кубрат    

Училища, Детски 

градини; педагогически 

съветници и психолози;    

ДСП-ОЗД;                     

ЦОП-Кубрат

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

4.3. Използване на възможностите на социалните

услуги в общността чрез насочване от отделите

„Закрила на детето“ в ДСП, за да се подкрепи

личностното развитие на децата и учениците,

както и да се предотвратят евентуални рискове

за децата и учениците, свързани с тяхното

отглеждане. Прилагане на Алгоритъма за

взаимодействие между институциите в

системата на предучилищното и училищно

образование и дирекциите „социално

подпомагане“ по отношение на осигуряване на

подкрепата за личностното развитие на децата и

учениците.

Училища;                        

ДСП

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

ІV. ГАРАНТИРАНЕ 

НА РАВЕН ДОСТЪП 

НА ДЕЦАТА ДО 

КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПОДГОТОВКА С 

ОГЛЕД 

ПЪЛНОЦЕННА 

СОЦИАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ



4.4.Налагането на санкции на родители по 

ЗПУО, които не осигуряват редовно посещение 

на училище на децата.

Община Кубрат, в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

4.5.Насърчаване на деца с изявени дарби чрез 

еднократно финансово подпомагане.

Община Кубрат,            

Училища

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

5.1. Подкрепа и съдействие от страна на община 

Кубрат на участието и изявите на общинските 

училища за организиране на извънкласни 

дейности и форми в свободното време на  

ученици.

Община Кубрат;             

Училища;              

Читалища 

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

5.2.Участие в организирането и провеждането на 

олимпиади и състезания на общинско и областно 

ниво.

Община Кубрат;   

Училища, 

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

5.3. Участие в дейности, заложени в 

Националния спортен календар, участия в 

ученически игри.

Община Кубрат;          

Училища

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

V. НАСЪРЧАВАНЕ 

УЧАСТИЕТО НА 

ДЕЦАТА  В ПРОЦЕ-

СИТЕ НА ВЗЕМАНЕ 

НА РЕШЕНИЯ,  

РАЗВИТИЕ НА 

СПОСОБНОСТИТЕ 

ИМ,ОРГАНИЗАРАН

Е НА ОТДИХА И 

СВОБОДНОТО  ИМ 

ВРЕМЕ.



6.1. Осъществяване на активна превантивна 

дейност по опазване живота и здравето на децата 

в движението по пътищата на страната чрез 

разпространяване на подходящи за децата 

видеофилми и информационни материали, за 

предоставяне на полезни съвети за деца и 

родители, разпространяване на положителни 

практики, водещи до намаляване на броя на 

децата жертви на ПТП.

Община Кубрат;    

Училища;                          

РУП;                               

БЧК

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

6.2. Организиране на състезания, викторини, 

забавни игри, свързани с прилагането на 

правилата за безопасност на движението и 

пътищата.

Община Кубрат;    

Училища;                      

РУП;                                   

БЧК

в рамките на 

бюджет  2021г. 

постоянен  

2021 г.

Изготвил: 

Стефан Калинов - Директор на дирекция "СА"

VI. НАМАЛЯВАНЕ 

БРОЯ НА ДЕЦА 

ЖЕРТВИ НА 

ПЪТНО– 

ТРАНСПОРТНИ 

ПРОИЗШЕСТВИЯ


