
 

 

О  Б  Щ  И  Н  А      К  У  Б  Р  А  Т 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО  ЗА 2023 ГОДИНА 

 

 

 

 ЦЕЛ: I   

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

  Дейности 

  

1.1. Повишаване информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН болести, 

предавани по полов път.  

Отговорни институции : Община Кубрат, 

Медицински    специалист от общинските детски 

градини и училища, БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет  2023 г.  

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

1.2. Провеждане на кампании и мероприятия за борба с наднорменото тегло при децата и 

рисковите фактори свързани с него. 

Отговорни институции : Община Кубрат, 

Медицински    специалист от общинските детски 

градини и училища, БЧК; спортни специалисти. 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

1.3. Информационни кампании в училищата за вредата от тютюнопушенето, употребата на 

алкохол и психоактивни вещества от децата и подрастващите. 

Отговорни институции : директори на 

училища, Медицински   специалисти от 

общински детски градини и училища, РУП, 

МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 

1.5. Повишаване на здравната култура сред децата и учениците . 

Отговорни институции :  Класни ръководители, 

медицински специалисти от училища и детски 

градини, БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 



   

ЦЕЛ: ІI 

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦАТА, ОТГЛЕЖДАНИ В СПЕЦИАЛИЗИРАНИ 

ИНСТИТУЦИИ     

 Дейности 

 

2.1. Активно сътрудничество между     Дирекция „Социално подпомагане “ - Кубрат /ДСП/ и 

здравните институции,    родители, учители и др. с цел превенция на изоставянето и 

настаняване извън семейството. Консултиране и подкрепа на семействата с деца, застрашени 

от изоставяне. 

Отговорни институции : ДСП,  МБАЛ,  Община 

Кубрат 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

2.2. Развиване на алтернативна семейна грижа за деца, които не могат да живеят с 

биологичните си родители – приемни семейства, близки и роднини. 

 

Отговорни институции: Община Кубрат, ДСП-

ОЗД 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 

 

2.4. Осигуряване на обучение на кандидат – осиновители и подкрепа в следосиновителния 

период.  

  

                                                                       Отговорни институции: ДСП- ОЗД, ЦОП – 

Кубрат,  

ДСП - ОЗД 

Финансиране: в рамките на бюджет 2018 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

2.5. Повишаване на капацитета на родители, неглижиращи децата си, чрез осигуряване на 

финансова подкрепа за превенция на изоставянето, оказване на  психологическа подкрепа от 

ЦОП - Кубрат. 

                                                                       Отговорни институции: ДСП- ОЗД, ЦОП - Кубрат  

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛ: ІІI 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА 

ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

 

 Дейности: 

 

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. 

 

Отговорни институции: Община Кубрат, ДСП-

ОЗД, РУП, МКБППМН, МБАЛ,  

Финансиране: в рамките на бюджет за 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

3.3.Провеждане на информационна кампания за превенция на насилието, сексуалната и 

трудовата експлоатация, злоупотреби в интернет. Информационни кампании на 

„Международния ден за безопасен интернет” и на „Международния ден без насилие”. 

 

Отговорни институции: ДСП, РУП, МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г.   

    Срок: постоянен, 2023 г. 

  

 3.4. Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на децата в 

образователните институции, подобряване на междуинституционалното сътрудничество : 

ДСП- училища, Община.                                                        

Отговорни институции: ДСП-ОЗД, Училища,  

Община Кубрат, РУП, МКБППМН 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

3.5. Завишаване на контрола в търговските обекти относно забраната за продажба на 

алкохолни напитки и тютюневи изделия на деца.      

    

Отговорни институции:   Община  Кубрат, РУП 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛ: ІV. 

ГАРАНТИРАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП НА ДЕЦАТА ДО КАЧЕСТВЕНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ПОДГОТОВКА С ОГЛЕД ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

Дейности: 

 

4.1. Осигуряване на качествено образование и подготовка за по-пълна реализация на всички 

деца.  

Отговорни институции: Община Кубрат 

Училища, Детски градини, педагогически 

съветници и психолози, ДСП-ОЗД 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен,  2023 г. 

 

4.2.  Във връзка с дейностите по превенция на отпадането от училище на деца, събиране на 

данни за деца от етническите общности, вкл. тези със специални образователни потребности 

и в неравностойно социално положение. Работа по Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Отговорни институции: Община Кубрат, 

Училища, Детски градини, педагогически 

съветници и психолози, ДСП. 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

4.3. Осигуряване на допълнителна педагогическа подкрепа за деца в риск от отпадане, чрез 

допълващо обучение, извънкласни форми, включително и по време на ваканции при 

възможност. 

Отговорни институции: Община Кубрат, 

Училища, Детски градини, педагогически 

съветници и психолози, ДСП-ОЗД  

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

4.3. Създаване на подкрепяща среда в детските градини и училищата за включване на деца и 

ученици със специални образователни потребности в учебния процес.  

 

Отговорни институции: Община Кубрат,  

Училища, Детски градини, педагогически 

съветници и психолози, ДСП-ОЗД 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 



4.4. Налагането на санкции на родители по ЗПУО, които не осигуряват редовно посещение 

на училище на децата. 

                                                                        Отговорни институции: Община Кубрат, РУО 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

 Срок: постоянен, 2023 г. 

 

4.5. Подобряване на условията за спорт в образователната система с цел насърчаване на 

спортната активност сред децата и учениците. 

Отговорни институции: Община Кубрат, 

Училища 

       Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

                                                                       Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 4.7. Насърчаване на деца с изявени дарби чрез еднократно финансово подпомагане или 

други форми. 

Отговорни институции:  Община Кубрат, 

Училища 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 

ЦЕЛ: V  

НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  В ПРОЦЕСИТЕ НА ВЗЕМАНЕ НА 

РЕШЕНИЯ,  РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ ИМ, ОРГАНИЗАРАНЕ НА ОТДИХА 

И СВОБОДНОТО  ИМ ВРЕМЕ. 

Дейности: 

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. 

Отговорни институции: Община Кубрат, 

Училища и Читалища  

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

5.2.Участие в организирането и провеждането на олимпиади и състезания на общинско и 

областно ниво. 

Отговорни институции: Община Кубрат, 

Училища, РУО 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

5.3. Участие в дейности, заложени в Националния спортен календар, участия в ученически 

игри. 

Отговорни институции:  Община Кубрат,  

Училища 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 



 

ЦЕЛ: VI  

НАМАЛЯВАНЕ БРОЯ НА ДЕЦА ЖЕРТВИ НА ПЪТНО–ТРАНСПОРТНИ 

ПРОИЗШЕСТВИЯ.  

Дейности: 

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, чиято превантивна цел е предоставяне на полезни 

съвети за деца и родители, разпространяване на положителни практики, водещи до 

намаляване на броя на децата жертви на ПТП. 

Отговорни институции: Община Кубрат, 

Училища,   РУП, БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

6.2. Организиране на състезания, викторини, забавни игри, свързани с прилагането на 

правилата за безопасност на движението и пътищата. 

Отговорни институции: Училища, РУП,  

БЧК 

Финансиране: в рамките на бюджет 2023 г. 

Срок: постоянен, 2023 г. 

 

 


