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А. КОНТЕКСТ И ОЦЕНКА НА НУЖДИТЕ 

 
 

I. ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Общинската програма за закрила на детето 2022 г. е разработена в синхрон с 

хоризонталните политики за закрила на детето и е съобразена с основните 

стратегически документи, планове и програми: Стратегията на Съвета на Европа за 

правата на детето (2016-2021); Националната стратегия за детето 2008 – 2018 г.; 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Р България” и 

Планът за действие за изпълнение на Стратегията; Концепцията за държавна политика 

в областта на правосъдието за детето; Конвенцията на ООН за правата на детето.  
Общинската програма за закрила на детето е подчинена на принципа, че 

съвместното участие на всички институции, гражданско общество и на самите деца в 
прилагането на политиките за детето, е предпоставка за изграждането на цялостен и 

интегриран подход в спазването на техните права и гарантирането на най-добрият им 

интерес. 
 

 

II. ПРИОРИТЕТНИ ОБЛАСТИ 

  
 Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване 

на децата;

 Подобряване здравето на децата;

 Осигуряване правото на детето на живот и развитие в сигурна и безопасна среда;

 Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно 

образование за всички деца;

 Правораздавателна система, приятел на детето;

 Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, 
злоупотреба и други форми на експлоатация;

 Насърчаване на участието на децата;

 Спорт, култура и дейности за свободното време.

 

 

III. СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 

 

Обединяване и координиране на усилията на общинските и местните държавни 

органи и неправителствени организации ангажирани в изпълнение на дейности 
осигуряващи ефективно упражняване на правата и подобряване качеството на живот на 

децата, като условие за свободното и пълноценното им личностно развитие. 
 

 

IV. ПРИОРИТЕТНИ ЦЕЛИ 
  

 Осигуряване правото на детето да живее в сигурна семейна среда 

 Прилагане на интегриран подход в грижите за деца, насочен към 

превенция на рисковете още в най-ранна детска възраст 



  

 Развиване на мерки за подкрепа на отговорното родителство; 

 Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за 

изоставяне на детето; 

 Оказване на подкрепа и съдействие на деца от бежански семейства и 

техните родители; 

 Подобряване на достъпа до услуги за майчино и детско здраве; 

 Промотиране на здравето сред децата; 

 Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване 

физическото и психическо здраве на децата; 

 Подобряване на грижите за психичното здраве на децата; 

 Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция на 

инцидентите и травматизма при деца. 

 Създаване на по-добри условия за гарантиране правото на детето на 

живот и развитие в сигурна и безопасна среда; 

 Развит общински механизъм в посока обхващане на децата в 

образователната система; 

 Изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на 

приобщаващо образование; 

 Изграждане на подходяща образователна среда за осъществяване на 

приобщаващо образование; 

 Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие; 

 Подобряване ефективността на действията за закрила на деца, жертви на 

насилие или в риск от сексуално насилие; 

 Повишаване осведомеността на обществото, децата и на техните 

семейства, относно правата на детето, насилието над деца и за 

стимулиране на активното им участие в противодействие на насилието; 

 Подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, 

жертви на насилие. 

 Защита на децата от сексуални посегателства, чрез компютърни 

престъпления и превенция на онлайн тормоза; 

 Предприемане на ефективни мерки за намаляване на ранните бракове; 

 Утвърждаване на детското участие в обществения живот, чрез 

повишаване на информираността за техните права; 

 Включване на децата в доброволчески дейности за формиране на 

положителна нагласа към доброволчеството; 

 Създаване на условия и възможности за всички деца да спортуват; 

 Мерки за откриване и подкрепа на деца таланти; 

 Осигуряване на достъп на всички деца до културни дейности и дейности 

за свободното време, клубове по интереси в т.ч. наука и техника; 

 Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, деца в 

неравностойно положени в различни форми на отдих,спорт,културни 

дейности и занимания по интереси. 

 

Изпълнението на приоритетните цели и непрекъснатата работа по секторните 
политики по закрила на детето показва, че е необходимо постигане на максимална 

координация и взаимодействие между различните институции с оглед на най-добрия 

интерес на детето. 
 

 

 



  

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

 

1. Развита мрежа от услуги за семействата и децата; 

2. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване; 

3. Равен достъп до качествена подготовка в училище за всички деца; 

4. Подобрена профилактика на здравето при децата от всички възрастови групи;  
5. Силно ограничаване на рисковите фактори, като тютюнопушене, злоупотреба с 

алкохол и употреба на наркотични вещества;  
6. Ограничаване на риска от разпространение на полово предавани инфекции, 

HIV/СПИН;  
7. Увеличаване дела на децата от различните етнически малцинствени групи, 

които са интегрирани в общообразователни училища;  
8. Увеличаване относителния дял на децата с увреждания, които са интегрирани в 

детските градини и общообразователните училища;  
9. Увеличен достъп до услуги за деца – жертви на насилие, детски труд, сексуална 

експлоатация и трафик с цел възстановяване и връщане в образователната 

система или професионално образование;  
10. Развиване на програми и услуги, насочени към превенция на насилието и защита 

от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация;  
11. Създаване на възможности за увеличаване броя на децата, участващи в различни 

спортни, културни и развлекателни дейности;  
12. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания в различни 

форми на отдих, спорт, занимания по интереси;  
13. Насърчаване на детското участие в процесите на вземане на решение; 

14. Защита на личността, достойнството и безопасността на децата от  българските 

медии; 
 

 

Общинската програма за закрила на детето в Община Братя Даскалови за 2022 
година е разработена от Комисията за детето, съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника 

за прилагане на Закона за закрила на детето и е в съответствие с приоритетите, 

заложени в Националната стратегия за детето /2008 – 2018 г/. 
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ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022 г. 

  

 

ПРИОРИТЕТ I: 

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

Цел Дейност Очаквани резултати 
Отговорни 

институции 

Предвидени 

финансови средства 

Срок за 

изпълнение 

1.1. Осигуряване 

правото на детето 

да живее в 

сигурна семейна 

среда 

1.1.1. Подкрепа на 

детето и семейството 

чрез мерки за закрила в 

семейна среда. 

Осигуряване на 

подкрепяща и 

стимулираща семейна 

среда за децата. 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”, 

доставчици на 

социални 

услуги 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

1.1.2. Насочване към 

програми на заетост и 

финансова подкрепа на 

семействата, 

отговарящи на 

условията за месечно 

социално подпомагане, 

за децата, които 

отглеждат. 

Намаляване на 

безработицата и 

повишаване ресурсите 

на семействата в 

неравностойно социално 

положение. 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

1.1.3. Финансово 

подпомагане на 

семействата с деца до 

завършване на средно 

образование на детето, 

но не повече от 20 г. 

възраст, обвързано с 

редовното посещаване 

на училище. 

Осигурена финансова 

помощ на семействата с 

деца. 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

1.1.4. При необходимост 

насочване към ползване 

Преодоляване на 

конфликти и кризи в 

Община Братя 

Даскалови 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

2022 г. 
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на подходящи социални 

услуги в общността, за 

улесняване връзките 

между децата и 

родителите и справяне с 

конфликти и кризи в 

отношенията. 

семействата. на отговорните 

институции. 

1.1.5. Консултиране и 

подкрепа, насочени към 

подобряване качеството 

на грижи за настанените 

деца в семейства на 

родини и близки или в 

приемни семейства. 

Осигурени качествени 

грижи за настанените в 

семейна среда деца. 

Община Братя 

Даскалови, 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”, 

училища.  

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

1.2. Развиване на 

мерки за 

подкрепа на 

отговорното 

родителство. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.1. Провеждане на 

дискусионни форуми с 

участието на местни 

медии, насочени към 

повишаване на 

обществената 

информираност и 

чувствителност към 

синдрома на 

родителското 

отчуждаване при децата 

на разделени родители. 

Поощряване на 

обществената 

чувствителност и 

информираност към СРО 

при деца на разделени 

родители. 

Община Братя 

Даскалови, 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”, 

училища. 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

1.2.2 Развиване на 

мерки и услуги за 

подкрепа и насърчаване 

на отговорното 

родителство. 

Провеждане на 

Повишаване капацитета 

на родителите. 

Община Братя 

Даскалови, 

училища. 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г.. 
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информационни 

кампании и 

разпространение на 

образователни 

материали сред 

маргиналните групи в 

общината. 

1.2.3. Създаване на 

условия за повишаване 

капацитета на 

семействата по 

отношение на 

родителските им 

функции чрез 

ефективно 

взаимодействие между 

институциите и 

посредством социално 

консултиране. 

Повишаване капацитета 

на родителите. 

Община Братя 

Даскалови,     

Д „СП”, 

училища. 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

1.3. Развиване на 

мерки в подкрепа 

на родителите 

при наличие на 

риск за 

изоставяне на 

детето. 

1.3.1. Подкрепа на 

семействата на деца, 

застрашени от 

изоставяне чрез 

прилагане на мерки за 

закрила в семейна среда 

и финансово 

подпомагане. 

Превенция на 

изоставянето, чрез 

финансово укрепване на 

семейството. 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

1.3.2. Осъществяване на 

мерки за ранна 

превенция на 

изоставянето чрез 

осъществяване на 

Ранна превенция на 

изоставянето на деца. 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане” 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 
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психологическа, 

педагогическа и правна 

помощ на родители на 

деца от всички етноси, 

както и насочване към 

подходящи социални 

услуги в общността. 

ПРИОРИТЕТ II: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

2.1. Промотиране 

на здравето сред 

децата 

2.1.1. Провеждане на 

информационни 

кампании за 

подобряване на грижите 

за децата от най-ранна 

възраст 

Подобряване на грижите 

за децата, утвърждаване 

на здравословен начин 

на живот от най-ранна 

детска възраст. 

Община Братя 

Даскалови 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

2.1.2. Провеждане на 

информационни 

кампании за 

здравословно поведение 

и утвърждаване на 

здравословен начин на 

живот при децата и 

учениците 

Повишена 

информираност на 

децата и учениците. 

Община Братя 

Даскалови, 

РЗИ, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

2.2. Повишава не 

на 

информираността 

на децата за 

разпростра нение 

на ХИВ/ СПИН, 

болести преда 

вани по полов 

път, злоупотреба 

2.2.1.Провеждане на 

информационна 

кампания сред 

учениците и дискусии 

по училищата по 

проблеми, свързани с 

употребата на 

психоактивни вещества 

/ПАВ/.  

Ограничаване на 

случаите на употреба на 

ПАВ сред учениците.  

 

РЗИ, Община 

Братя 

Даскалови, 

МКБППМН, 

училища 

  

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 



ОБЩИНА БРАТЯ ДАСКАЛОВИ 
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с психоактивни 

вещества и 

тютюнопушене.  

 

Рискови фактори. 

Противодействие на 

наркоразпространението 

в училище.  

2.2.2. Кампания за 

превенция на 

тютюнопушенето, чрез 

разпространение и 

представяне пред 

ученици на различни 

превантивни филми.  

 

Реализиране на 

кампания за превенция 

на тютюнопушенето.  

 

РЗИ, Община 

Братя 

Даскалови, 

МКБППМН, 

училища 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

2.3. Разширяване 

на превантивните 

и профилактични 

мерки за опазване  

 

2.3.1. Провеждане на 

информационни 

кампании за 

здравословно хранене и 

начин на живот чрез 

разработване на 

програми за здравно 

образование на децата и 

учениците във всяко 

детско заведение и 

училище, 

разпространение на 

брошури, 

мултимедийни 

презентации.  

 

Изграждане на навици за 

здравословно хранене и 

здравословен начин на 

живот в детска възраст.  

 

Община Братя 

Даскалови, 

РЗИ, училища 

и детски 

градини 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

ПРИОРИТЕТ ІIІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА 

3.1. Развитие на 

различни форми, 

3.1.1. Организиране на 

общински 

Повишаване 

подготовката на 

МВР, РУО, 

училища, 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

2022 г. 
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модели и 

инструменти за 

превенция на 

инцидентите и 

травматизма при 

деца.  

демонстрации и 

състезания на 

младежките 

противопожарни отряди 

„Млад огнеборец”.  

 

подрастващите за защита 

при пожари, бедствия и 

извънредни ситуации.  

 

Община Братя 

Даскалови 

 

на отговорните 

институции. 

3.2. Създаване на 

по-добри условия 

за гарантиране 

правото на детето 

на живот и 

развитие в 

сигурна и 

безопасна среда.  

3.2.1. Информационни 

кампании за 

популяризиране на 

правилата за 

безопасност и спешните 

телефони: Единен 

европейски номер 112 и 

Национална телефонна 

линия за деца 116 111 

Повишена 

информираността на 

децата по отношение на 

възможностите за 

сигнализиране при 

нарушения, както и при 

спешни случаи. 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”, 

Община Братя 

Даскалови 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

3.2.2. Периодични 

информационни 

кампании в детските 

градини, училищата 

и/или на общинско ниво 

по БДП и защита на 

децата и учениците от 

ПТП.  

 

Повишаване 

информираността и 

отговорността на 

педагогическия 

персонал, децата, 

учениците и техните 

родители по отношение 

на БДП и превантивните 

мерки по намаляване на 

ПТП.  

Училища, 

детски 

градини, 

Община Братя 

Даскалови  

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

3.2.3. Дискусии, беседи 

в часа на класа за 

безопасно преминаване 

през подлези и надлези 

в районите, намиращи 

се в близост до 

железопътни линии.  

Повишаване степента на 

защита на живота и 

здравето на децата и 

учениците.  

 

Училища, 

детски 

градини, 

Община Братя 

Даскалови  

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 
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ПРИОРИТЕТ ІV: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ 

ДЕЦА 

4.1. Развит 

механизъм за 

обхващане на 

децата в 

образователната 

система.  

4.1.1. Изготвяне на 

училищни програми за 

оценка и превенция на 

риска от отпадане на 

учениците от 

образователната 

система.  

Утвърдени училищни 

програми срещу 

отпадането на учениците 

 

Община Братя 

Даскалови, 

РУО, училища 

и детски 

градини 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г.. 

4.1.2. Планиране и 

провеждане на 

училищна и общинска 

информационна 

кампания по активиране 

и включване на 

родителската общност в 

Учебно-възпитателния 

процес.  

 

Намаляване до минимум 

броя на учениците, в 

задължителна училищна 

и предучилищна възраст, 

отпаднали от 

образователната система 

и повишаване на броя на 

учениците от 

общината,продължаващи 

обучението си в 

гимназиален етап.  

 

Община Братя 

Даскалови, 

РУО, училища 

и детски 

градини 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

4.1.3. Провеждане на 

работни срещи между 

специалисти от 

различни институции с 

цел координиране на 

усилията по обхващане 

на застрашените от 

отпадане от училище 

деца.  

По- добро координиране 

на усилията на всички 

имащи отношение 

институции, по 

обхващане на 

застрашените от 

отпадане от училище 

деца.  

 

Община Братя 

Даскалови, 

РУО, ДСП, 

МВР, училища 

и детски 

градини 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 
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4.2. Образование 

достъпно за 

всички деца. 

Подобряване 

качеството на 

образователната 

система.  

 

4.2.1. Пълноценно и 

развиващо интегриране 

на деца от ромски 

произход в 

образователната 

система.  

 

Повишаване 

мотивацията и 

компетенциите на 

родителската общност, 

посредством 

включването им в 

образователния процес; 

Развитие и повишаване 

на обществената 

чувствителност и 

ангажираност към 

интеграционните 

процеси в 

образователните 

институции.  

Община Братя 

Даскалови, 

РУО, училища 

и детски 

градини 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

4.2.2. Подобряване на 

условията за 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности в 

образователната 

система.  

 

Развитие на 

състезателно-конкурсна 

та дейност на училищно 

и общинско ниво;  

Морално и/или 

материално стимулиране 

на различните изяви на 

децата и учениците;  

Утвърждаване на 

училищни програми и 

общински дейности и 

стимулиращи научните и 

творчески заложби на 

децата и учениците;  

РУО, Община 

Братя 

Даскалови 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

4.2.3. Подобряване на 

условията за спорт в 

образователната система.  

Увеличаване на спортната  

активност сред учащите. 

Увеличаване броя на 

Община Братя 

Даскалови 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

2022 г. 
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 ремонтираните спортни 

съоръжения и 

физкултурни салони;  

институции. 

4.2.4. Осигуряване на 

условия за занимания по 

интереси и за изяви на 

децата и учениците в 

областта на науките, 

технологиите, изкуствата 

и спорта  

 

Осигурени възможности 

за личностно развитие на 

децата и учениците.  

 

Община Братя 

Даскалови 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

ПРИОРИТЕТ V: 
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ 

ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ  

5.1. Подобряване 

ефективността на 

действията за 

закрила на деца, 

жертви на 

насилие.  

 

5.1.1. Провеждане на 

работни срещи между 

специалисти от 

различни институции, с 

цел обсъждане и 

разписване на 

конкретни отговорности 

и начини на 

взаимовръзка на 

работещите на местно 

ниво с деца, жертви на 

насилие.  

 

Подобрено 

взаимодействие между 

институциите.  

 

МВР, РУО, 

ДСП, Община 

Братя 

Даскалови, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

5.1.2. Участие в 

съвместни обучения на 

специалистите от 

органите за закрила на 

детето на местно ниво 

при работа по случаи на 

Разпознаваемост на 

децата, преживели 

насилие  

 

МВР, ДСП, 

Община Братя 

Даскалови, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 
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деца, жертви на насилие 

или в риск от насилие, 

за по-бърза и по- добра  

разпознаваемост на 

децата, жертви на 

насилие.  

5.1.3. Подобряване 

ефективността при 

прилагането на 

Координационния 

механизъм за 

взаимодействие между 

органите за закрила на 

детето на местно ниво 

при работа по случаи на 

деца, жертви на насилие 

или в риск от насилие  

 

Осигурена адекватна 

подкрепа и защита на 

деца, преживяли насилие 

или в риск от насилие  

 

МВР, РУО, 

ДСП, Община 

Братя 

Даскалови, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

5.2. Подобряване 

ефективността на 

системата за 

превенция и 

работа с деца, 

жертви на 

насилие.  
 

5.2.1. Осигуряване на 

достъп до здравни 

грижи, психологическа 

подкрепа и правна 

помощ на деца и 

семейства, жертви на 

насилие или трафик, 

чрез ползване на 

различни социални 

услуги в общността.  

 

Здравни грижи, 

психологическа 

подкрепа и правна 

помощ на деца и 

семейства, жертви на 

насилие или трафик.  

 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”, 

Община Братя 

Даскалови, 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

 5.2.2. Повишаване на 

професионалните 

компетентности на 

Повишаване на 

професионалните 

компетентности и 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”, 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

2022 г. 
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специалистите, 

работещи по 

проблемите на 

насилието над деца, за 

работа с деца, жертви на 

насилие и свидетели на 

престъпления.  

 

качества на 

специалистите, 

работещи по проблемите 

на насилието над деца.  

 

Община Братя 

Даскалови, 

МКБППМН 

институции. 

5.3. Защита на 

децата от 

сексуални 

посегателства, 

чрез компютърни 

престъпления и 

превенция на 

онлайн тормоза.  

5.3.1. Обучение на 

децата за предпазване от 

насилие и експлоатация 

в интернет  

 

Намаляване случаите на 

насилие над деца в 

Интернет  

 

МКБППМН В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

5.4.Предприемане 

на ефективни 

мерки за 

намаляване на 

ранните бракове  
 

5.4.1. Първична 

превенция, чрез работа 

на терен в общността и 

повишаване на 

информираността  

 

Повишена 

информираност на 

ромската общност.  

 

Община Братя 

Даскалови, 

Дирекция 

„Социално 

подпомагане”  

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

ПРИОРИТЕТ VI: 

НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

6.1.Утвърждаване 

на детското 

участие в 

обществения 

живот, чрез 

повишаване на 

информираността 

за техните права. 

6.1.1. Разширяване на 

обхвата на обучението 

по правата на детето, 

като се използват 

възможностите на 

общообразователната 

подготовка, 

извънкласните 

Повишаване на 

информираността на 

децата.  

 

Община Братя 

Даскалови, 

училища 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 
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 занимания.  

6.1.2. Популяризиране 

на специализираната 

електронна страница на 

ДАЗД и ЦКБППНМ  

 

Информираност на 

децата и родителите 

къде могат да потърсят 

необходимата им 

специализирана помощ.  

 

Училища, 

МКБППМН  

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

ПРИОРИТЕТ VII: 

СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОСНОТО ВРЕМЕ 

7.1. Създаване на 

условия и 

възможности за 

всички деца да 

спортуват  

 

7.1.1. Провеждане на 

ученически игри  

 

Повишаване на 

физическата активност и 

здравословния начин на 

живот на децата  

 

Община Братя 

Даскалови, 

училища 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

7.2. Осигуряване 

на достъп на 

всички деца до 

културни 

дейности и 

дейности за 

свободното време, 

клубове по 

интереси в т.ч. 

наука и техника.  
 

7.2.1. Развиване на 

различни форми, 

кръжоци, клубове по 

интереси, школи и др. за 

развитие уменията на 

талантливи деца и 

ученици в областта на 

изкуството и науката и 

информационните 

технологии.  

 

Повишаване броя на 

обхванатите деца и 

ученици  

 

Община Братя 

Даскалови, 

училища, 

детски 

градини 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции. 

2022 г. 

 

 

 

Програмата е отворена за допълнения и промени, както и за подкрепа от други институции. 


