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           Използвани съкращения (абревиатури) 

АГО Акушеро-гинекологично отделение 

АСП Агенция за социално подпомагане 

БЧК Български червен кръст 

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДПС Детска педагогическа стая 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 

ДЦДВУ Дневен център за деца и възрастни с увреждания 

ЗЗДет. Закон за закрила на детето 

ЗНЗ Закон за насърчаване на заетостта 

ЗМБ Звено “Майка и бебе” 

ЗСП Закон за социално подпомагане 

КМ Координационен механизъм 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МКБППМН Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

МОН Министерство на образованието и науката 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 
НО Неонатологично отделение 

НПО Неправителствена организация 

ОЗД Отдел “Закрила на детето” 

ООН Организация на обединените нации 

ОПЛ Общо практикуващи лекари 

ОСНВ Общински съвет по наркотични вещества 

ОПРЧР Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 

ПИЦ Превантивно-информационен център 

ППЗЗДет. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 

РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 

РИО/РУО  Регионален инспекторат по образование/Регионално управление  на 

образованието 

РЗИ Регионална здравна инспекция  

РЗОК Районна здравноосигурителна каса 

РУП Районно управление „ Полиция” 

СИ Специализирана институция 

СОП Специални образователни потребности 

СУ Социална услуга 

УОбС Ученически общински съвет 

ЦНСТДМУ Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦРД Център за работа с деца 



 Общинската програма за закрила на детето 2016 г. е изготвена от Комисия за 
детето към община Враца в изпълнение на чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на 

Закона за закрила на детето. 

С Решение №184 по Протокол №13 от 26.05.2016 г. същата е приета от 
Общински съвет - Враца. 

 

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за закрила на 

детето  през 2016 г. са: 

1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване 

на децата. 

2. Осигуряване на равен достъп до качествена прeдучилищна подготовка и 

училищно образование на всички деца. 

3. Подобряване здравето на децата. 

4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. 

5. Насърчаване участието на децата. 

6. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето. 

 

Дейностите, включени в Програмата изцяло бяха съобразени с потребностите и 

грижата за децата в община Враца и отразяваха предложенията и насоките за работа на 

широк кръг заинтересовани институции и НПО, работещи за осигуряване израстването, 

развитието и безопасността на децата. Заложените реално изпълними дейности имаха 
за цел да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и 

постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от община 
Враца във всички сфери на обществения живот. 

 Отчетът за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на 
детето 2016 г. е изготвен от Комисия за детето към община Враца, създадена на 

основание чл.20а от Закона за закрила на детето със Заповед на Кмета на Община 
Враца.  

През 2016 г. държавните и общински институции, ангажирани с дейностите по 

закрила на детето работиха за утвърждаване на разбирането и подхода към повишаване 

благосъстоянието на децата и техните семейства в община Враца, чрез предоставяне на 
качествени здравни и социални услуги и помощи, осигуряване на заетост на 

родителите, достъп до качествено образование, осмисляне на свободното време, 

включване в спортни и културни дейности, създаване на благоприятна обществена 

среда и сигурност.  

Като основни приоритети в дейностите са изведени превенцията на изоставянето 

на деца и деинституционализацията на децата, пребиваващи в институциите, която се 

реализира чрез реинтеграция на настанените деца в биологичните им семейства или 

извеждането им в среда близка до семейната – семейства на близки и роднини или 

приемни семейства, осиновяване. 

 Изпълнението на Общинската програма за закрила на детето 2016 г. по 

приоритети е както следва: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРИОРИТЕТ І : 

 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛ 1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда 

и реализиране на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето 

от изоставяне. 

Дейност 1.1 Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил в ДСП сигнал 

за нарушаване правата на дете. 

Дейност 1.2 Осигуряване на заетост, чрез насочване към проекти и програми и 

осъществяване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 

месечно подпомагане за децата, които отглеждат. 

Дейност 1.3 Подкрепа на родители, които сами отглеждат децата си, чрез 

насърчаване на работодателите да наемат на работа безработни лица – самотни 

родители (осиновители) с деца от 0 до 5 годишна възраст. 

Дейности 1.4 Подкрепа на семействата в съответствие и за изпълнение на 

основната цел на Закона за закрила на детето – отглеждане на децата в семейна 

среда, чрез предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция, развитие на 

алтернативни услуги за деца, както и предоставяне на финансови помощи и/или 

помощи в натура. 

Дейност 1.5 Отпускане на еднократна финансова помощ на деца и техните 

семейства в неравностойно социално положение. 

Дейност 1.6 Взаимодействие между НО при МБАЛ, ОЗД, Център за 

обществена подкрепа и ЗМБ при работата по превенция на изоставяне на дете в 

институция. 

Дейност 1.7 Осъществяване на мерки за превенция на раздялата на децата от 

техните семейства, превенция на риска от изоставяне и подкрепа за отговорно 

родителство, чрез: 

− Целенасочена превантивна работа с многодетни семейства, при които е 

установена невъзможност за отглеждане на децата в семейна среда; 

− Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на 

родителите и насочване на децата и семействата към подходящи социални услуги в 

общността; 

− Организиране на кампания за насърчаване на отговорното родителство, 

съвместно с общинските социални услуги, НПО и медиите. 

 

 С цел осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на 

условията за месечно подпомагане за децата, които отглеждат, през 2016 година с 

помощта на Дирекция „Бюро по труда” – Враца, общо 108 лица от община Враца бяха 
включени в заетост по национални и оперативни програми и други насърчителни мерки 

по Закона за насърчаване на заетостта. През отчетната година, с цел подкрепа на 
родители, които сами отглеждат децата си – самотни родители и осиновители на деца 
от 0 до 5 години,  е осигурена заетост по различни програми и мерки за заетост на 5 

лица. 

 Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца, чрез отдел 

„Закрила на детето“ посредством съдействие, подпомагане и консултиране. При всеки 

получен сигнал (подаден от самото дете, родителите, физически лица и др.) се 



извършва проучване и оценка на сигнала и при установяване на риск за детето се 

открива случай. Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) 

регистрира, проверява и оценява всяка получена информация за нарушаване правата на 

дете или застрашаване на неговото психическо, физическо и социално развитие по 

определена процедура в законово установени срокове. 

През 2016 година в ОЗД - Враца са постъпили 390 сигнали за деца в риск, за 103 

от тях е констатиран риск и са открити случаи. Работено е по 32 случая на деца, 

преживели насилие. 

През разглеждания период е реализирана превенция на изоставянето на деца, 
като са предприети следните мерки за закрила в семейна среда: 

− консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата възраст 
и със степента на неговото развитие; 

− консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и 

социалните услуги; 

− социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и 

справяне с конфликти и кризи в отношенията; 

− осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на 

родителите или лицата, на които са възложени родителските функции по проблеми, 

свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата;  

− насочване към подходящи социални услуги в общността – 92 бр.; 

− съдействие за подобряване на социално-битовите условия – отпусната 

еднократна помощ за 9 деца в размер на 2390 лв.; 

− съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение на 
родителските им функции, самото осиновяване, както и защита правата на детето при 

прекратяване на осиновяването; 

− насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното 

време; 

− съдействие на лицата, които полагат грижи за деца, при подготовката и 

изпълнението на техните функции. 

При всички случаи на настанявания на деца в специализирани институции и/или 

социални услуги от резидентен тип са правени опити от страна на социалните 
работници да се предотврати извеждането на децата от биологичните им семейства, 

като настаняването в институция е предприемано единствено като крайна мярка. 

Настанените в специализирани институции деца през 2016 г. са 26 бр., а в 

социални услуги от резидентен тип са 8 броя. 

 За подкрепа на децата и техните семейства за 2016 г. е отпускана еднократна 
финансова помощ по чл. 48 и месечна помощ по чл. 49 от ППЗЗДет., както следва: за 
превенция на изоставянето; за успешна реинтеграция – 1025 лв. за 4 деца; за деца, 

настанени в близки роднини – 82 111, 34 лв. за 75 деца; за деца, настанени в приемни 

семейства – 180,00 лв. за 2 деца и за деца с увреждания, установени от компетентните 
здравни органи – 8 190,00 лв. за 18 деца с увреждания.. 

С Решения на Общински съвет – Враца, през 2016 г. от Общинския бюджет са 
изплатени общо 12 640 лв. под формата на еднократна помощ на 69 социално слаби 

семейства, от които 5 са за деца, с цел осигуряване на медицински дейности, за които 

НЗОК не заплаща или изплаща частично. 

С Решение № 69 по Протокол № 6 от 26.01.2016 г. на Общински съвет – Враца 

продължи традицията за осигуряване на еднократно подпомагане с целева финансова 
помощ от 150 лв. за новородено дете и по 200 лв. за новородени близнаци, жители на 
община Враца. За периода от 1 януари до 31 декември 2016 г. са изплатени средства в 

размер на 71 600 лв. 



Съгласно споразумение за сътрудничество между отдел „Закрила на детето“ към 

ДСП и МБАЛ „Христо Ботев“ АД  - Враца е разписан механизъм за работа при 

постъпване на дете в риск за диагностика и/или лечение в лечебното заведение. 

Изготвени са и правила за съвместна работа. При всеки регистриран случай на 

малолетна и непълнолетна бременна, от АГО своевременно уведомяват ОЗД, при което 

Отделът извършва първоначално проучване и изготвя становища за битовите условия, 

финансовата възможност и капацитета на родителите да полагат грижи за 

новороденото. Становището се предоставя на лечебното заведение. 

През 2016 година от МБАЛ – Враца са получени съобщения за 22 малолетни  и 

непълнолетни родилки.  

При необходимост се издават направления за ползване на услугите на ЦОП - 

Враца и Звено „Майка и бебе“ – Враца, като издадените такива за ползване на социални 

услуги в общността са 92 броя. 

Социалните работници от ОЗД – Враца провеждат консултации на родители, 

деца и граждани по възникнали въпроси, с цел разясняване правата и задълженията на 
всяка една от страните. Предоставят информация за предлаганите услуги и оказват 
съдействие и помощ на семействата и родителите на нуждаещите се деца. 

Същевременно се осигурява педагогическа, психологическа и правна помощ на 
родителите или лицата, на които са възложени родителски функции по проблеми, 

свързани с отглеждането, възпитанието и обучението на децата. 

Дейности по превенция на изоставянето и настаняването в институции на деца 
от 0 до 3 години активно реализира и социалната услуга в общността от резидентен тип 

на Община Враца Звено „Майка и бебе“. Чрез осигуряване на подслон и подкрепа на 
майките, психологическа, здравна и социално-педагогическа работа, те имат 

възможност да изградят привързаност към своите деца, да повишат родителския си 

капацитет, да усвоят и развият социалните си умения за справяне с проблемите и 

задоволяване на потребностите на своите деца и на тях самите. Услугата е утвърдена 

като междуобластна социална услуга в общността от резидентен тип. През 2016 г.  
помощ и подкрепа са получили 8 потребители, от които 7 двойки майка-дете и 1 

бременна. 5 от ползвателките са постъпили като бременни  в Звеното, като 4 от тях са 
родили по време на престоя си.  

       Звеното работи в тясно сътрудничество с  Отдел ”Закрила на детето”, РЗИ, МБАЛ, 

РУП  и здравен медиатор към Община Враца.   

       Съвместно с представители на Регионална здравна инспекция - Враца и здравния 

медиатор са презентирани следните теми: „Туберкулоза“, „Вредата от 

тютюнопушенето при бременни и кърмачки“, „СПИН и други полово предавани 

болести“. 

За предотвратяване на изоставянето и подкрепа за отговорно родителство през 
2016 г. работи и Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към Община Враца. 

Социалната услуга в общността е осигурила помощ на нуждаещи се деца и техните 
семейства в следните направления и обхват: 

• Превенция на изоставянето на деца – 105 случаи, като се работи с 197 

потребители; 

• Проучване, обучение, оценка и наблюдение на кандидати за приемни 

родители и кандидати за осиновители – с 49 потребители; 

• Работа с деца от специализирани институции – с 37 потребители; 

• Реинтеграция в семейна среда – с 37 потребители; 

• Превенция на отпадане от училище – с 20 потребители. 

За периода януари –декември 2016 г. ЦОП – Враца е предоставял социални 

услуги по 208 направления, в т.ч. 119 нови заявки. Приключени са 136 случая, поради 



изтичане срока на договорите, за 15 от тях са продължени дейностите с нови договори. 

В 47 от всички случаи потребителите са деца и семейства, не само от община Враца, но 

и от населените места на община Криводол. 

 Работата с родители е основен приоритет и в работата на МКБППМН в община 
Враца. През 2016 г. активно работи по посока на педагогическо и психологическо 

консултиране на родители на деца в риск от отпадане от училище и деца с девиантно 

поведение. В съответствие с Координоционния механизъм, мултидисциплинарен екип 

от инспектори от ДПС към РУП – Враца, социални работници от ДСП/ОЗД – Враца, 

обществените възпитатели и секретаря на МКБППМН са консултирали 57 деца и 

родители. За отчетния период 49 деца са били обект на корекционна възпитателна 
работа от 16 обществени възпитатели. В края на годината от надзор са свалени 2 деца, 

поради преместване в друго населено място и 9 поради навършване на пълнолетие. 

 

 ЦЕЛ 2. Планиране и развиване на социални услуги в общността за 

подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги за 

семейна грижа; реализиране на иновативни форми и услуги за повишаване на 

родителския капацитет. 

 

Дейност 2.1 Осигуряване на качествени социални услуги за деца, съгласно Плана 

за развитие на социалните услуги в община Враца за 2016 г.: 

- ДЦДВУ „Зорница“ – Враца – запазване на капацитета 60 места; 

- ДДЛРГ „Асен Златаров“ – Враца – капацитет  55 места; 

- Звено „Майка и бебе“ – Враца – запазване на капацитета от 6 двойки майка-

бебе; 

- Център за обществена подкрепа – Враца – увеличаване на капацитета от 50 

места на 60 места; 

- ЦНСТ – 3 бр. и 1 бр. Преходно жилище с общ капацитет – 50 места 

Дейност 2.2 Реализиране на дейностите по Проект „СТИМУЛ за ранно детско 

развитие“ за предоставяне на интегрирани здравни, образователни, социални и др. 

услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства в изградения Общностен център. 

Дейност 2.3 Продължаване на работата по Проект „Приеми ме 2015” по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за обучение, 

оценяване и утвърждаване на професионални приемни семейства и настаняване на 

деца в тях. 

Дейност 2.4 Развитие на приемната грижа с фокус деца от 0 до 3 години и 

деца с увреждания. 

Дейност 2.5 Проучване и обучение на 15 професионални приемни семейства. 

Дейност 2.6 Реализиране на Проект „Предоставяне на интегрирани социално-

здравни услуги в община Враца“ – за предоставяне на услугата „Личен асистент“ на 

деца с увреждания. 

Дейност 2.7. Провеждане на „Работилница за родители“ за 2 групи родители 

на деца от 0 до 4 г. по методика на УНИЦЕФ. 

 

За реализиране на дейностите по закрила на децата и в изпълнение на 
Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 2016-2020 г., 
през 2016 г. успешно се развиват и функционират следните социални услуги, 

предоставящи  грижи за деца в община Враца: 

 



- ДЦДВУ „Зорница“ – Враца – с капацитет 60 места. През 2016 г. услугата е 

предоставяла дневна грижа за 49 деца на възраст от 3 до 18 г. с увреждания, в 

съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца в 

следните направления: рехабилитация и кинезитерапия, социална интеграция, 

психологическо консултиране и психотерапия, логопедична работа, медицинско 

обслужване от медицинска сестра и фелдшер, групова и индивидуална социална 
работа, консултации с родители и образователна подготовка. С всяко дете се работи по 

индивидуален план, съобразно потребностите и възможностите му. В центъра има 4 

изнесени паралелки към ПУ „Д-р Петър Берон“ – Враца, в които се обучават 23 деца, 

подпомагани от специални педагогози, логопед и психолог. За четири от потребителите 
е осигурено обучение в професионална  паралелка към ПУ „Д-р Петър Берон“ със 

специалност „шивачество“, 4 деца посещават детска градина, а 6 деца - 

общообразователно училище.  

Дейностите в Центъра са разделени на осем основни дисциплини, съобразени с 

програмите на МТСП и личностния потенциал на детето: 

- Развитие на комуникативни умения; 

- Елементарни математически представи; 

- Социална адаптация; 

- Околна действителност; 
- Музикални дейности; 

- Физическо възпитание; 

- Изобразителна дейност; 
- Трудова дейност, вкл. дейности за придобиване на навици и умения за 

самостоятелен и независим начин на живот. 

На всички деца е осигурен безплатен транспорт от дома до ДЦДВУ и обратно. 

Потребителите активно се включват при отбелязването на традиционни празници, 

благотворителни изложби и други мероприятия. 

Дневният център активно работи със Сдружение с нестопанска цел за 
обществено полезна дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения 

“Зорница”. Центърът разполага с интерактивна рамка и монитор за работа с електронни 

учебници, с цел повишаване на уменията на децата и интереса към обучението. 

Съвместно със Сдружението, екипът на ДЦДВУ е разработил проект по Програма 

„Регионален грант“. Проектът представя нов иновативен метод за терапевтична 

корекционна намеса при деца и лица с увреждания, чрез музикотерапия. За развитие на 

трудовите навици е разработен и проект за изграждане на парник за отглеждане на 

цветя. 

 

- ДДЛРГ „Асен Златаров“ – Враца, с капацитет от 01.03.2016 г. - 55 деца на 

възраст от 7 до 18/20 г. През 2016 г. настанените даца са 45, като основната цел на 
работещите в Дома е индивидуализиране и системно повишаване на качеството на 
грижа за децата чрез удовлетворяване на основните им потребности, свързани с 
подготовката им за самостоятелен живот, установяване на трайни хигиенни навици и 

здравословен начин на живот, осигуряване на възможности за отдих и осмисляне на 
свободното време, създаване на условия за удовлетворяване на културните, 

религиозните, езиковите и етнически потребности на децата, подкрепа и насърчаване за 

развитие на творческите им умения и таланти.  

През 2016 г., в партньорство с НПО, ДДЛРГ реализира 2 проекта за създаване на 

ателиета за занимания: „Готварство“ и „Занимателна терапия”. 

През отчетната година, в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 
осциалните услуги и Плана за 2016 г., продължи трансформацията на Дома в посока 



намаляване на капацитета от 65 на 55 места, чрез дейности по осиновяване, приемна 

грижа, настаняване при близки и роднини и настаняване в социални услуги в 

общността от резидентен тип. С Решение №336 по Протокол №22/29.11.2016 г. на 
Общински съвет – Враца, капацитетът на ДДЛРГ е намален от 55 на 50 места, считано 

от 01.01.2017 г. 
 

 - Звено „Майка и бебе“ – Враца – с капацитет 6 двойки майка-бебе. Услугата се 

е утвърдила като добра алтернатива за случаи на деца в риск. По време на престоя си в 

Звеното, майките имат възможност да получат: временнен подслон до 6 месеца; 24-

часова спешна професионална помощ и информация; специално консултиране и 

посредничество – подкрепа по време на бременността и в следродовия период; 

насърчаване на връзката майка-дете; подпомагане придобиването на умения за 
независимост; насочване и придружаване до други услуги и институции; обучение в 

родителски умения и обгрижване на бебето; консултации в сферата на 
репродуктивното здраве и семейното планиране, предпазване от нежелана бременност 
и сексуално трансмисивни инфекции; психологическо консултиране; съдействие за 
достъп до здравни услуги; материална подкрепа – осигуряване на храна, при 

необходимост и облекло, лекарства и др., съобразно индивидуалните нужди на 

потребителите. 

 През отчетния период Звеното е провело редица възпитателни и обучителни 

дейности: занимания за повишаване на общата и образователна култура на 

настанените, посредничество пред учебни заведения за продължаване обучението на 

майки, ползващи услугата; занимания и игри с децата, съобразно тяхната възраст. 

 

- Център за обществена подкрепа (ЦОП) – Враца –  капацитет 50 места.  

Потребители на ЦОП са деца в риск от 0-18 години и техните семейства.  Работи 

се с деца с  увреждания, деца със СОП и проблемно поведение. Социалните услуги се 

предоставят в следните насоки: превенция на изоставянето на децата и настаняването 

им в специализирани институции; превенция на отпадането от училище; реинтеграция 

и работа с деца от специализирани институции на територията на общината;  

намаляване броя на настаняванията на деца в институции; приемна  грижа  и 

осиновяване. През 2016 г. ЦОП - Враца е предоставял услуги на 412 потребители  - 

деца и семейства в риск от следните целеви групи: семейства, които срещат трудности 

при отглеждане на своите деца; деца, за които има риск да бъдат изоставени; деца и 

младежи, лишени от родителски грижи и отглеждани в специализирани институции; 

деца в риск от отпадане от образователната система и др. Центърът работи не само с 

потребители на община Враца, но и на територията на община Криводол, като 

дейностите се осъществяват чрез мобилна работа. 

 

- Центрове за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания (ЦНСТДМУ) – 3 броя, с общ капацитет – 42 места 

Центровете са социална услуга от резидентен тип, в която деца и младежи с  

различни видове и степен на увреждания се отглеждат в среда, близка до семейната и 

получават индивидуална грижа и подкрепа за личностно развитие и изграждане на 
умения и навици за самостоятелен и независим живот. 

 През 2016 г. настанените потребители са 38, от които 19 деца на възраст от 4 до 

18 години. Осигурена е 24 часова грижа, осъществявана от 40 души персонал – 

управители, социални работници, медицински сестри и детегледачи. 

 За 13 от децата е осигурен достъп до образование, като 7 от тях посещават 

общообразователно училище, а 8 – изнесени паралелки към ПУ „Д-р Петър Берон“ – 



Враца. Три от децата са в индивидуална форма на обучение. Предоставена е 

възможност за ползване на съпътстващи услуги от кинезитерапевт, логопед и ресурсен 

учител от ДЦДВУ „Зорница“, ДЦ „Детелина“ и ПУ. 

През годината, ЦНСТДМУ 1, съвместно с НПО – Сдружение „Нов път“ – с. 

Хайредин и Фондация „Тавита“ – София, реализира съответно проектите: „ Шарена 
черга“ и „Баба и внуче“. През м. ноември, под патронажа на Министъра на труда и 

социалната политика и председателя на ДАЗД, беше осъществено и посещение на деца, 

представители на Съвета на децата. 

В края на 2016 г.  е осиновено 1 дете и 1 дете е реинтегрирано в семейна среда. 

През отчетния период Община Враца е изпълнила проект „Оборудване на 

рехабилитационна зала в Общински социален комплекс за работа с деца – Враца“. 

Проектът е на стойност 17 157, 24 лв. и е финансиран от Фонд „Социална закрила“ към 

МТСП. След ремонт и реконструкция, финансирани от Общинския бюджет, в рамките 
на проекта е оборудвана рехабилитационна зала за провеждане на рехабилитационни 

услуги в общността за постигане на пълноценно социално включване на деца и 

младежи с увреждания, ползващи услугите от резидентен тип. 

 

- Преходно жилище 

Резидентната услуга предоставя индивидуална грижа и подкрепа за личностно  

развитие и изграждане на умения за самостоятелен живот на деца на възраст 16 – 18 

години в среда, близка до семейната. Капацитетът на услугата е 8 деца. Към 31.12.2016 

г. настанените деца са 5, от които: 2 момичета на 16 години, 2 момичета на 17 години и 

1 момче на 18 години. В резултат на проведените дейности, през 2016 г. 2 деца са 

реинтегрирани в семейна среда. Всички деца са записани и посещават редовно учебни 

заведения – ПГТР, ПТГ „Н.Й.Вапцаров“ и ПГ „Димитраки Хаджитошин“. 

 

През 2016 г. Община Враца продължи успешното реализиране на основни 

стратегически проекти в областта на предоставянето на социални услуги за деца: 

 

• Проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие”  

 

 След приключването на Проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, 

местни услуги за личността“  на 31.12.2015 г., от 01.01.2016 г. Община Враца осигури 

устойчивост на предоставяните услуги за периода до 30.06.2016 г. Осигуряването на 

ежемесечната издръжка от бюджета на Общината се осъществяваше с цел 

непрекъснатост при предоставянето на интегрираните услуги за деца и техните 
родители до стартирането на дейностите по Проект „СТИМУЛ за ранно детско 

развитие”. 

 На 01.07.2016 г. е подписан Административен договор за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ в размер на 658 200 лв. от ОП „Развитие на човешките 

ресурси“ 2014 – 2020 г. между Община Враца и МТСП за реализиране на дейностите по 

Проект BG05M9OP001-2.004-0058-C01 „СТИМУЛ за ранно детско развитие“. 

 Обща цел на проекта: Превенция на социалното изключване, намаляване на 
бедността сред децата на община Враца, чрез инвестиции в ранното детско развитие. 

 Специфични цели: 

- Предоставяне на подкрепа на деца в ранна детска възраст и техните семейства  

за подобряване на достъпа до здравна грижа; 

- Формиране на родителски умения и подобряване на семейната среда; 

- Повишаване на училищната готовност на децата за включване в 

образователната система; 



- Предотвратяване на настаняването на деца в специализирани институции; 

- Подкрепа за дейността на създадените по Проекта за социално включване  

(финансиран със Заем 7612BG от Международната банка за възстановяване и развитие 
в периода 2008 – 2015 г.) интегрирани услуги за ранно детско развитие, насочени към 

деца до 7 годишна възраст от уязвими групи, вкл. деца с увреждания и техните 
семейства, както и бъдещи родители; 

- Повишаване на информираността на местната общност относно 

възможностите на ОП „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. за подкрепа на 
ранното детско развитие. 

 Основните целеви групи на проекта са деца от 0 до 7 г. и техните родители 

от уязвими етнически групи, в частност ромската общност, социално слаби, здравно 

неосигурени, безработни, с увреждания, получаващи социални помощи, самотни 

родители и др. 

         Услугите, предоставяни по проекта са: 

- „Ранна интервенция на уврежданията“ с капацитет 30 деца и 50 родители; 

- „Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ с капацитет  

30 деца с увреждания; 

-  „Предоставяне на психологическа подкрепа и консултиране на бъдещи  и  

настоящи родители за формиране и развитие на родителски умения, Семейно 

консултиране и подкрепа, Индивидуална и групова работа с деца и родители, вкл. и с 
деца и родители, които не са от уязвими групи, с цел посещаване на детска градина“ с 

капацитет 300 семейства; 

- „Подкрепа за осигуряване на здравна детска консултация и дейности по 

превенция на заболяванията“ с капацитет 500 потребители; 

- „Допълнителна педагогическа подготовка за повишаване на училищната 

готовност на децата за равен старт в училище“ – групи за Лятно училище с общ 

капацитет 90 потребители; 

- „Семеен център за деца от 0 до 3 години“ с капацитет 10 потребители. 

 За предоставяне на услугите са ангажирани специалисти от различни 

професионални области – рехабилитатор/кинезитерапевт, логопеди, психолози, 

социални работници, специален педагог, педиатри, стоматолог, медицински сестри, 

акушерка, медиатори и др. Дейностите се реализират, както в Общностния център за 
деца и семейства, така и на терен в домовете на потребителите и чрез мобилна работа в 

населените места на общината, чрез закупения по Проекта за социално включване 
специализиран автобус. До края на 2016 г. услуги са предоставяни на 155 деца и 

техните родители от целевите групи. В изпълнение на дейностите по проекта, в детски 

градини и в детски ясли са интегрирани 40 деца, от които 6 – с увреждания, а 

останалите – от ромски етнос. При реализирането на услугите, екипите от специалисти 

активно си сътрудничат с ДСП – ОЗД, като за целта е създаден Координационен екип и 

Механизъм за съвместна работа.  

 

• Проект „Приеми ме 2015“  

 В подкрепа на деинституционализацията на общинско ниво и утвърждаване 

на услугата „Приемна грижа“ продължи изпълнението на дейности, съгласно 

подписано Споразумение за партньорство между Агенция за социално подпомагане и 

Община Враца за изпълнение на Проекта по Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. със срок до 31.01.2018 г. Утвърдените в рамките на 

проект „И аз имам семейство" приемни родители преминаха към проект „Приеми ме 

2015“ с оглед гарантиране интереса на настанените деца в приемните семейства, 



недопускане на възможност за прекратяване на настаняването на тези деца, потвърдено 

от съда и попадането им обратно в специализирана институция. Новият проект 
затвърди предоставянето на услугата на местно ниво като алтернативна форма за 
отглеждане на деца в риск в семейна среда.  

  Община Враца, в качеството си на партньор на Агенция за социално 

подпомагане, която е конкретен бенефициент по проект „Приеми ме 2015” подписа 

Анекс към споразумение за партньорство за въвеждане на нов областен модел на 

управление и предоставяне на услугата „ Приемна грижа“ (Етап 2), който стартира от 

01.11.2016 г. Цялостният обхват по предоставянето на социалната услуга  в този етап на 

проекта се осъществява от общината-областен град, чрез новосформиран Областен 

екип по професионална грижа (ОЕПГ), който включва 1 началник екип и 7 социални 

работници. Социалните работници от ОЕПГ са с работно място в град Враца и изнесено 

работно място в гр. Бяла Слатина. Те отговарят за всички кандидати и приемни 

семейства от Областния град и общините, съгласно Планирано развитие на приемната 
грижа 2016 - 2017 г. 
 Към 31.12.2016 г. на територията на община Враца има утвърдени 43 

професионални приемни семейства, в 29 от тях  са настанени 31 деца, а в 14 семейства 

няма настанени деца. Продължава работата по проучване на потребностите на децата в 

риск и настаняването им в приемни семейства, в среда близка до семейната, както и 

проучване и обучение на кандидати за приемни родители. 

 

• Проект „Предоставяне на интегрирани социално - здравни услуги в 

Община Враца“  

Проектът се реализира съгласно Административен договор №BG05M9OP001 –  

2.002 - 0190 - C001, подписан между МТСП и Община Враца за предоставяне на 

безвъзмездна финансова помощ от ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 - 2020 г. 
Срокът за изпълнение на проектните дейности е от 01.02.2016 г. до 31.10.2017 г. От 

01.05.2016 г. до 31.12.2016 г. е предоставяна услугата „Личен асистент“ на 39 деца с 

увреждания от 39 доставчика, назначени на трудов договор, при условията на 4 часов 

работен ден. В създадения в рамките на проекта Център за почасово предоставяне на 

услуги за социално включване е предоставяна възможност за ползване на интегрирани 

социално-здравни услуги в общността или в домашна среда от рехабилитатор и здравен 

асистент, осигурявана е педагогическа и психологическа подкрепа и социално 

консултиране. 

 

 ЦЕЛ 3. Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за 

качество на услугите за деца. 

Дейност 3.1 Осъществяване на контрол, относно спазването на критериите и 

стандартите за социални услуги за деца в институциите и социалните услуги в 

общността на територията на община Враца. 

Дейност 3.2 Утвърждаване на междуинституционалното взаимодействие, 

сътрудничество и координация за гарантиране правата на детето, чрез: 



- Провеждане на работни срещи на структурите на местното 

самоуправление, институциите и комисиите, отговорни за развитието на нови и 

повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства; 

- Организиране и провеждане на обучения за професионалисти от всички 

структури, отговорни за закрила на детето, за адекватно прилагане на 

международното и вътрешно законодателство в областта на закрилата на децата и 

по-специално в административните и съдебните производства, по които се засягат 

права и интереси на деца; 

- Включване на неправителствените организации в социалната сфера в 

работата на Общината при провеждане на местната политика за закрила на 

детето, с акцент върху деинституционализацията. 

 

 Мониторинг и контрол на системата на закрила на детето е една от основните 
дейности на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенция за социално 

подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“.  

През отчетната 2016 г. извършените проверки в социалните услуги и 

специализирани институции на територията на община Враца са общо 6, както следва: 

1. ДДЛРГ "Асен Златаров" Враца -  1 (една) проверка от ДСП - ОЗД; 

2. Център за обществена подкрепа – Враца – 1 (една) проверка от ДСП – ОЗД; 

3. Звено „Майка и бебе” – 1 (една) проверка от  ДСП – ОЗД; 

4. Преходно жилище – Враца 1 (една) проверка от ДСП – ОЗД; 

5. ЦНСТ №1 Враца – 1 (една) проверка от ДСП – ОЗД; 

6. ЦНСТ №2 Враца – 1 (една) проверка от ДСП – ОЗД; 

При проверките е проследено изпълнението на стандартите за предоставяне на 
социалните услуги, воденето на задължителната документация, личните досиета на 
потребителите на услугите и др. За констатациите са изготвени протоколи и са направени 

препоръки и методически указания за отстраняване на нередности. 

За 2016 г. година в ОЗД - Враца са постъпили 32 сигнала за насилие над деца. 

 Броят на сигналите за дете, жертва на насилие или в риск от насилие, по които е 
работил екипът  по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи 

на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция 

(Координационен механизъм) за 2016 г. е както следва: 

• 4 сигнала от Национална телефонна линия за деца 116 111; 

• 6 сигнала от здравно заведение; 

• 6 сигнала от образователна институция; 

• 2 сигнала от родител; 

• 2 сигнала от съсед; 

• 1 сигнал от самото дете; 

• 11 сигнала от РУП - Враца, инспектори „Детска педагогическа стая“. 

 По всички сигнали е работил Мултидисциплинарният екип от специалисти, 

съгласно Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на 
териториалните структури на органите на закрила на детето, при случай на деца жертви 

на насилие или в риск от насилие при кризисна интервенция. След екипно обсъждане 
Екипът преценява констатиран ли е риск за децата и дали да се предприемат действия за 
отваряне на случаи по тях и предприемане на мерки за закрила, съгласно ЗЗДет.  

За утвърждаване на междуинституционалното взаимодействие, сътрудничество 

и координация за гарантиране правата на детето, през изтеклата година са проведени 

над 50 срещи с представители на ЦОП, ДСП – ОЗД, МКБППМН, РУП – Враца, Община 

Враца, РИО/РУО на МОН, училищни ръководства и родителски настоятелства, 

обществени възпитатели, екипи на социалните услуги на територията на община Враца 



и др. представители на отговорните институции, с цел набелязване на общи мерки, 

дейности и мероприятия за опазване правата на детето, превенция на изоставянето и 

неглижирането, превенция на девиантното поведение и др. проблеми, касаещи децата и 

семействата в риск. 

 За адекватно прилагане на международното и вътрешно законодателство в 

областта на закрилата на децата, специалистите от Отдел „Закрила на детето“ към ДСП 

през 2016 г. са участвали в организирани обучения, както следва: 

- По проект „Стратегическа деинституционализация за премахване на 
институционалната грижа за деца под 3-годишна възраст в България“, изпълняван от 
„Надежда и домове за децата – клон България“; 

-     На теми „Деинституционализация и алтернативна грижа“ и „Семейни и 

базирани в общността алтернативни форми на грижа за децата и услуги за подкрепа“, 

организирани от „Надежда и домове за децата – клон България; 

- Обучение за социални работници и служители, работещи по случаи на 

домашно насилие, основано на полов признак; 

- На тема „Интегриран подход за справедливо правосъдие”. 

ДСП - ОЗД – Враца, Общинска администрация, Областна администрация и 

социалните услуги за деца на територията на общината работят в сътрудничество с 

Британската неправителствена организация „Надежда и домове за децата – клон 

България” при провеждане на местната политика за закрила на детето. Работата е 

насочена за подкрепа на децата, предимно до 3 годишна възраст и техните семейства, 

предотвратяване на раздялата със семейството и институционализацията на нови деца. 

През м. юли 2016 г. е подписан Меморандум между Община Враца и „Надежда и 

домове за децата – клон България“, съгласно който страните си сътрудничат за 

адекватна подкрепа и консултиране на семействата, както и подпомагане на 
специалистите, предоставящи социални услуги за деца и семейства и ефективното 

реформиране на съществуващите институционални грижи за деца. 

Активно сътрудничество е установено и с Фондация „Тавита“ – София, 

Сдружение „Нов път“ – Хайредин и др., с цел установяване на трайно включване на 
НПО в дейностите по закрила на децата и създаване на оптимални условия за тяхното 

израстване и развитие. 

  

ЦЕЛ 4. Промяна на обществените нагласи и осигуряване на условия за 

толерантност и недискриминация по отношение на всички деца от общината, 

независимо от техния етнос, увреждане и социален статус. 

 Дейност 4.1 Издаване на информационни материали, провеждане на медийни 

кампании, подкрепа и участие в съвместни проекти с НПО, насочени към повишаване 

на обществената информираност и чувствителност към правата на децата с 

увреждания, деца от малцинствени групи и деца в неравностойно положение. 

Дейност 4.2. Популяризиране чрез сайта на РИО – Враца на добри практики в 

детските градини от община Враца по разработване и прилагане на политики и мерки 

в областта на образователната интеграция на деца от етническите малцинства. 

Дейност 4.3. Подпомагане и насърчаване на детските градини в 

разработването и прилагането на механизми за стимулиране на педагогическите 

специалисти за прилагане на успешни подходи за работа в мултикултурна 

образователна среда, като условие за гарантиране на равен шанс за постъпване в 

училище на всяко дете. 

 



 През 2016 г. усилията на ръководствта на детските градини в общината бяха 

насочени към реализиране на разнообразни по форма и съдържание дейности и 

мероприятия, чиито цели бяха насочени към: 

• Подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение; 

• Повишаване обхвата и задържането на децата в детската градина; 

• Засилване на мотивацията за участие в образователния процес; 

• Допълнителни занимания с децата, за които българският език не е майчин. 

Съвместно с екипите в услугите по Проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“ 

бяха проведени редица срещи с родители на деца от уязвими групи и общности в риск, 

с цел популяризиране дейността на детските градини в областта на интегрирането на 

децата в тях. Едновременно с това се разшири обхватът на родители на деца, които не 

попадат в целевите групи, като основно фокусът беше насочен към развитие и 

утвърждаване на толерантността и приемането на децата с увреждания и децата от 

малцинствените групи и приобщаването им към образователната среда и обществения 

живот.  

Разработени и осъществени бяха множество програми за повишаване на 

квалификацията на учителите за работа в мултикултурна среда, подобряване на 

външната и вътрешната среда на детските градини, стимулиране и насърчаване на 

извънкласните форми и др. 

 И през 2016 г.  във всички учебни и детски заведения на територията на община 
Враца се проведе „Седмица на толерантността“, съвместно със структурите на ДАЗД, 

Отдел „Закрила на детето“ и Община Враца. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІI : 

 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА 

ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

 ЦЕЛ 1. Утвърждаване на устойчив модел за повишаване на обхвата и 

проследяване посещаемостта на децата от задължителна образователна възраст в 

образователната система. 

 Дейност 1.1 Осигуряване на устойчиви мерки за намаляване на броя отпаднали 

и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво. 

 Дейност 1.2 Представяне на добри практики по прилагане на системата за 

оценка и превенция на риска от отпадане от училище на сайта на РИО и сайта на 

Община Враца. 

 Дейност 1.3 Интегриране на деца от ромски произход в образователната 

система, чрез насърчаване  разработването и работа по проекти, отнасящи се до 

образователната интеграция на деца от малцинствен произход. 

 Дейност 1.4 Осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици от 

населени места на община Враца, в които няма съответните учебни и детски 

заведения. 

 Дейност 1.5 Утвърждаване на задължителната предучилищна подготовка 

като условие за равен достъп на децата до училищно образование чрез: 

− повишаване на контрола на качеството на детското обучение в 

предучилищна възраст; 



− провеждане на персонални консултации на директори на детски градини за 

изготвяне и прилагане на собствени програми за превенция на отсъствията на 

децата, подлежащи на задължителна предучилищна подготовка; 

− осигуряване на професионална подкрепа на новоназначените учители; 

− създаване на условия за широка обществена подкрепа за ранна социализация 

на децата; 

− мониторинг на осигуреността с учебни помагала на децата от 

Подготвителна за училище група 5 и 6 годишни в детските градини на общината. 

  

 Организационно-координиращата и методическа дейност в сферата на 

образованието е поверена на РИО на МОН – Враца. 

 За превенция на отпадането от училище в РИО се води регистър, както за 
отсъствие на децата, така и за отсъствие на учителите. Ежемесечно информацията се 

обработва и анализира, с цел предприемане на адекватни мерки и дейности за 

корекция.  

 За ограничаване броя на учениците, отпадащи от училище, в средищните 
училища на община Враца се реализират проекти и програми, за които РИО – Враца 

осигурява информационно осигуряване, организационна, координираща и методическа 

помощ: „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез  
въвеждане на целодневна организация на учебния процес“;  Национална програма „На 
училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен час-заместване на отсъстващите учители 

в училищата“  и др. 

Голямо значение при решаване на проблемите на децата в детските заведения и 

училища се отдава на родителите за активното им участие и подпомагане дейностите 
по създаване на стимулираща учебна среда и задържането на децата в нея. 

 През 2016 г. в Община Враца пордължи прилагането на мерки за прецизиране 
начина на събиране, анализ и отчитане на обхвата на децата в задължителната 
образователна възраст в образователната система. Конкретна информация е изисквана 

своевременно за регистрираните по местоживеене деца на територията на общината; 
брой деца, записани в детските заведения и регистрирани на друг настоящ адрес; деца 

от мигриращи семейства и др. Води се регистър на движението на ученици и се следи 

броя на отпадналите ученици. При подадени сигнали от страна на директорите на 
учебни заведения за ученици непосещаващи редовно учебни занятия, се вземат мерки 

за издирване на родителите им и провеждане на разговори и консултации, с цел 

предотвратяване на отпадането.  

 За интегриране на децата от ромски произход в образователната система и 

превръщане на училището в притегателно място за тях се осигурява участие на 

персонала в обучения по образователни проекти на ЦОИДУЕМ и ОП РЧР. Те са добра 

основа за преодоляване на съществуващите затруднения и създаване на оптимални 

възможности за включване на децата и учениците в образователния процес.  

 За превенция на риска от отпадане от училище е осигурен безплатен транспорт 
на всички деца и ученици от населените места на община Враца, в които няма 

съответните детски и учебни заведения. Транспортът се осигурява с ученически 

автобуси или чрез закупуване на безплатни карти. 

За превенция на отпадането за отчетния период, бяха предприети следните 
действия: 

• На ниво детска градина: 
 Тематични заседания на педагогическия съвет; родителски срещи и форми за 
повишаване на педагогическите компетентности на родителите; посещения по 

домовете и разговори с родителите на деца, които не посещават ДГ; работни срещи с 



началните училища – по предварително изготвени планове за взаимодействие (ДГ – 

начално училище), с цел осигуряване на оптимална среда и равен шанс на всяко дете 

при постъпване в училище, и осигуряване на оптимална информираност на родителите; 

доклад до кмета на общината и началника на РИО – Враца за всяко движение на децата. 

• На ниво училище: 
Всички училища имат добри училищни практики за планиране на Стратегия за 

работа с ученици, застрашени от отпадане; Училищна програма за превенция и 

ограничаване на отпадането от училище; План за превантивна работа с учениците 
застрашени от отпадане. Ръководствата и педагогическите екипи в училищата полагат 
сериозни и целенасочени усилия за привличане и задържане в училище на учениците, 

подлежащи на задължително обучение чрез взаимодействие със семействата и 

институциите.  

• Работа с родителите се изразява в: 

Събиране на информацията за семействата и необходимостта от превентивна 
работа с тях; подпомагане на социално-слаби семейства; работа на училищната 

комисия/комисия в детската градина за работа с деца в риск и със семействата на деца в 

риск; привличане на родители в дейности на училищата и детските градини; включване 
на малограмотни родители в курсове за ограмотяване с цел мотивиране на децата за 
обучение и образование; създаване на подходяща покрепяща среда за деца и ученици с 
нисък социален статус; безплатен транспорт, столово хранене и/или безплатни закуски 

и т.н. 

Като ресурс за задържане  в училище и детската градина се използва включването 

на децата и учениците в различни извънкласни форми и дейности извън Държавните 
образователни изисквания за предучилищно образование, в т.ч. работа по проекти, в 

съответствие с  техните интереси и потребности. 

• Работа с деца и ученици – активни социални мерки: 

− Приемане на работещи училищни програми за превенция на ранното 

отпадане от училище; 

− Картотекиране на деца и ученици в риск; 

− Представяне на психологическа помощ; 

− Поощряване на положителните промени; 

− Използване на интерективното обучение за провокиране на активността 

на детето в учебната дейност; 

− Изнасяне на беседи за стреса, трафика на хора и ранните бракове; 

− Безплатен достъп до учебници и учебни помагала; 

− Целодневна организация на учебния процес; 

− Включване на учениците в извънкласни дейности по проекти; 

− Безплатен превоз на пътуващи ученици; 

− Целенасочена работа за осигуравяне на образователна среда за 

психолого-педагогическа подкрепа на детското развитие; 

− Осигуряване на закуска или плод за всяко дете в предучилищна и начална 
училищна възраст; 

− Интегриране на децата със специални образователни потребности; 

− Осигуряване на достъпна и безопасна среда в детските градини и 

училищата – рампи, охрана, видеонаблюдени, и  т.н.; 

− Въведени са механизми за своевременно уведомяване на родителите на 

застрашените от отпадане; 



− Въведен е Механизъм за делегиране на отговорности в детските градини 

и училищата, който регламентира конкретните отговорности на лицата от екипа, 

сроковете и начина на отчитане на изпълнението. 

• Мерки на ниво община: 

− Ежемесечни справки за посещаемостта на децата; 

− Ежемесечни работни срещи по проблема; 

− Проверки в детските градини; 

− Работна среща в началото на учебната година за обхвата на децата, 

подлежащи на задължителна предучилищна подготовка в детските градини; 

− Финансово подпомагане на семействата за провеждане на 
предварителните изследвания и записване в детска ясла и детска градина; 

− Регламентация на информираността и партньорствата на 

заинтересованите страни – училище,  ДСП, отдел към ДАЗД, РИО, областна 
администрация във връзка с посещаемостта на децата и учениците; 

− Планиране и регламентиране на контрола на общината при 

взаимодействие с РИО – Враца. 

 Популяризирането на задължителната предучилищна подготовка като важно 

условие за равен достъп на децата до училищно образование е една от основните цели, 

заложени пред отговорните институции. През 2016 г. в община Враца предучилищното 

възпитание и обучение се реализира в 16 детски заведения, разположени в 34 сгради на 

територията на община Враца, с общ брой деца 2 513, разпределени в 121 групи, от 

които: 15 яслени, 105 целодневни и 1 полудневна група. 

 

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности. 

 Дейност 2.1 Подкрепа на училищните ръководства, учителите и родителите за 

изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на деца и ученици със 

СОП. 

 Дейност 2.2 Периодично предоставяне на актуална информация на родителите 

на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне 

и преразглеждане на индивидуалните им програми. 

 Дейност 2.3 Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, 

включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата със 

СОП. 

 Дейност 2.4 Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и 

помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП. Провеждане на 

квалификационно-методически срещи за обмен на добър педагогически опит. 

 

 За постигане на ефективна организация и осигуряване на условия за пълноценна 
и координирана дейност с училищата и детските градини в областта на интегрираното 

обучение и възпитание на деца  и ученици със СОП, РИО на МОН – Враца реализира 
следните дейности: 

• Изграден е Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО), който 

заседава ежемесечно; 

• Приоритетно се обследват и насочват за интегрирано обучение деца на 

предучилищна възраст, като възможност за оптимално подпомагане на детското 

развитие; 



• Контрол и методическо осигуряване на дейностите по интегрираното 

обучение на деца със СОП; 

• Квалификационно-методически дейности за учители и работещи в 

Ресурсен център – Враца и учители, работещи в общообразователните училища с деца 

със СОП; 

• В края на всеки учебен срок се провежда заседание на ЕКПО с участието 

на учители, специалисти от Ресурсния център и родителите на децата със СОП. 

Обсъжда се актуална информация за динамиката на детското развитие и 

необходимостта от промяна на личния план за обучение и възпитание на детето; 

• Анализ на представената информация в РИО за предприемане на 

адекватни мерки за работа с децата и учителите, при необходимост; 

• Осъществяване на подходящи обучения и съвместни квалификационно-

методически срещи с учителите и съответните специалисти от Ресурсен център – 

Враца. 

 

За интегриране на децата в масови детски градини и училища активно работят 
екипите, реализиращи проекти в социалната сфера и социалното включване, 

подпомагани от специалисти на Ресурсен център – Враца и Общинска администрация. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІII : 

 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

 ЦЕЛ 1. Разширяване на обхвата и повишаване качеството на грижите за 

децата в ранна  възраст. 

 Дейност 1.1 Активно съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от 

най-ранна детска възраст. 

 Дейност 1.2 Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и 

възпитание на децата от ранна детска възраст в общинските детски заведения, чрез: 

− здравословно и балансирано хранене; 

− превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими 

заболявания; 

− съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими 

рискови групи; 

− осигуряване на информационни материали на здравна тематика за 

родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики. 

 Дейност 1.3 Осигуряване на обучения за повишаване на квалификацията на 

медицинските специалисти, работещи в детски ясли и яслени групи на ОДЗ. 

 

През 2016 г. отговорните институции РЗИ, Община Враца и ДСП обединиха 
усилията си в активното издирване и регистриране на всички деца без личен лекар. На 
ниво Родилен дом са проведени редица консултации на родители и насочване за избор 

на личен лекар, предимно за деца от ромската общност. В детските заведения на 
Община Враца няма деца без личен лекар. В помощ на родителите, активно се 
включват и специалистите от Проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, които 

осъществяват редовни посещения в Родилно отделение и Отделението за новородени 

деца на  МБАЛ – Враца, както и работа на терен в домовете на потребители, при всеки 

случай на новородено дете. 



              

ДМСГД – Враца е лечебно заведение, в което се извършват дейности по 

продължително медицинско наблюдение, профилактика, диагностика и лечение. В 

същото време то изпълнява и социални функции като отглеждане, възпитание, 

обучение и подготовка на децата за интеграция в обществото, както и подготовка и 

осиновяване на деца от 0 до 3 години с хронични заболявания и медико-социални 

проблеми. През 2016 г. драстично е намалял броя на настанените деца, като в края на 
годината те са 21. За  здравето на децата се  грижи  екип от лекари, медицински сестри, 

рехабилитатори, детегледачи и др. Всички деца в Дома са с личен лекар. Осигурено е 

24 часово медицинско наблюдение. Осигурено е здравословно и балансирано хранене, 

съобразено с възрастовите особености на децата, тяхното здравословно състояние и 

изискванията на нормативната уредба. Осъществен е строг контрол на санитарно-

хигиенните норми, с цел недопускане на възникване и разпространение на заразни 

заболявания. Всички деца са с проведени имунизации, съгласно Имунизационния 

календар на РБългария. На всички деца са извършени профилактични прегледи. 

Провеждат се стриктно закалителни и общоукрепващи процедури.  

Общинската здравна политика е формирана на базата на цялостен и задълбочен 

анализ на състоянието на основните детерминанти на здравето: икономическо равнище, 

равнище на бедност и социална изолация, образование, начин на живот, хранене, 
фактори на средата, достъп до здравна помощ, ресурси за здравеопазване, 

квалификация и техническа осигуреност с персонал, организация и управление. 

Специална грижа на Община Враца е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-

психическо развитие. През отчетната 2016 г. Общинска администрация и 

заинтересованите институции продължиха работата по прилагане на мерки за 

намаляване общата заболеваемост при децата от остри заразни заболявания: правилно 

провеждане на закалителните процедури, стриктен контрол на факторите на средата в 

детските заведения, провеждане на правилна дезинфекция, дезинсекция и дератизация 

и редица други профилактични мероприятия и обучения на персонал, родители и деца.  

През 2016 г. здравното обслужване на децата и учениците е осъществявано в 38 

здравни кабинети в детски градини и училища на територията на община Враца от 45 

медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер“ и „медицинска 
сестра“. За намаляване риска от наднормено тегло и последващо развитие на сърдечно-

съдови и ендокринни  заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо 

значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната, 

санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Системата за управление 

безопасността на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този 

контрол от страна на медицинските специалисти, РЗИ и органите на ОДБХ, през 
годината не са регистрирани хранителни отравяния и алергии. 

За здравословно и балансирано хранене на децата в общинските детски заведения 

са отделени над 700 000 лв. от бюджета на Община Враца.  

 За повишаване здравната култура на децата и учениците и създаване на 

здравословен начин на живот, през 2016 г. медицинските специалисти проведоха общо 

над 600 здравни беседи и презентации, 4 викторини, 10 спортни празника, 15 празника 
на здравето, интерактивни тренинги с деца и родители и други форми на здравно-

образователна дейност, раздадени бяха множество здравно-информационни материали.  

През цялата година работещите в детски ясли и яслени групи на детските 

градини участваха в различни форми на квалификация – курсове и семинари, 

организирани от Община Враца, РЗИ и други обучаващи организации. Ежемесечно 

бяха провеждани вътрешно-квалификационни дейности, в изпълнение на Годишния 



план за квалификация, утвърден от кмета на общината. Споделянето на добри практики 

и усвояването на новостите в медицинската и педагогическа наука и практика оказаха 
ползотворно въздействие върху работата на медицинските специалисти. 

През месец юни се проведе обучителен семинар с медицинските специалисти от 
здравните кабинети и яслените групи на детските градини за повишаване на знанията и 

компетенциите им по отношение на активната комуникация и презентационните 
умения, необходими в ежедневната практика, свързана със здравно-просветната 

дейност и работата с родителите и децата. 

  

 

ЦЕЛ 2. Намаляване на социално значимите заболявания и травматизма 

сред децата и учениците. 

Дейност 2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословното 

хранене и здравословен начин на живот. 

Дейност 2.2 Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и 

промоцията на здравето на децата и учениците. 

Дейност 2.3 Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните 

състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските 

заведения и училищата. 

Дейност 2.4 Разширяване на възможностите за обхващане на децата и 

учениците в програми и форми за здравно образование. 

Дейност 2.5 Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските 

заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и условия за 

достъп до здравни и спортни услуги, с цел терапия, социализация и подобряване 

състоянието на децата с увреждания. 

Дейност 2.6 Провеждане на обучения на медицински специалисти от всички 

звена и заведения, работещи с деца. 

Дейност 2.7 Изготвяне на Анализ и оценка на храненето на децата на възраст 

от 0 до 3 години и от 3 до 7 години в детските заведения на община Враца. 

Дейност 2.8 Проследяване здравословното състояние на децата и учениците 

от община Враца и изготвяне на Анализ и оценка. 

 

И през 2016 г. продължи работата по намаляване броя на децата с наднормено 

тегло и установяване на правилен режим на здравословно и балансирано хранене. 

Съгласувани бяха Единни сезонни менюта за хранене на децата в детските заведения 

/Детски ясли и яслени групи, Детски кухни и ДГ за деца от 3 до 7г./ на Община Враца. 

Трите детски ясли осигуриха здравословна храна от детските кухни не само за 

децата от яслите, но и за средно 480 деца на възраст от 10 месеца до 3 годишна възраст, 

които не посещават детски заведения и се отглеждат в домашна среда.  

В съответствие със заложените ангажименти в Програмата, през 2016 г. 
медицинските специалисти от здравните кабинети на детските градини изготвиха 
Анализи на храненето на децата, които бяха предадени на РЗИ – Враца.  

От направената оценка на храненето в ученически столове и бюфети на 
територията на област Враца  през 2016 г. могат да се направят следните изводи: 

1.  Среднодневният прием на енергия за ученици се движат  в границите на 
препоръчителните стойности за тази възрастова група; 

   2. Приемът на основни хранителни вещества, осигурени чрез обедното хранене е в 

препоръчителните стойности; 

   3. Приемът на храни е съобразен с примерния продуктов набор, което ни дава 

основание да смятаме, че се достига среднодневното препоръчително ниво. 



 

Анализът на здравословното състояние на децата и учениците, изготвен от РЗИ – 

Враца (съгласно изискванията на Наредба №39 от 16.11.2004 г. на МЗ за 
профилактичните прегледи и диспансеризация) касае учебната 2015/2016 г.  

Проучването на базата данни, подадени от медицинските специалисти в 

учебните и детски заведения доведе до установяване на следните резултати: 

 

I. Здравословно състояние на децата  до 7 години: 

 

От регистрираните заболявания и аномалии при основния профилактичен 

преглед на децата до 7 години водещи са: 

- астма – 12,98%; 

- смущения в зрението – 10,82%; 

- хронични заболявания на тонзилите – 10,10%; 

- затлъстяване – 9,62%;  

- хроничен бронхит – 8,41%; 

- пневмония– 3,13%;  

-  епилепсия – 2,40%;  

- алергичен ринит – 2,16%. 

 

Процентното съотношение на заболяванията, регистрирани от личните лекари 

при профилактичните прегледи на децата за 2015/2016 г. са представени в 
диаграмата по-долу. 

 

 

 

През 2015/2016 година при децата до 7 години водещи са 

заболяванията на дихателната система с алергична етиология (астма, 

хронични бронхити), следвани от болестите на окото, хронични 

заболявания на тонзилите и затлъстяването. 

 

 



II. Здравословно състояние на учениците: 

 

През учебната 2015/2016 г. са регистрирани 1650 заболявания (11,52%). 

Анализът на резултатите от профилактичните прегледи показват, че за 

2015/2016 г. най-голям е броят на учениците с нарушения в зрението – 259 (19,74%). 

На второ място са учениците със затлъстяване – 309  (17,00%). 

На трето място са учениците с Болести на дихателната система /Астма и 

алергичен ринит/ - 157 (13,87%). 

Броят на учениците със специфично забавяне в развитието е 115 (8,77%). 

Броят на учениците с епилепсия е 97 (5,18%). 

 

Процентното съотношение на заболеваемостта по нозологични единици при 

учениците са представени в диаграмата по-долу. 

 

 
 

 

В структурно отношение заболеваемостта по нозологични единици при 

учениците е следната: 

1. На първо място по честота са смущенията в зрението. 

2. На второ място по честота  е затлъстяването.   

3. На трето място по разпространение са болестите на дихателната система 

/Астма и алергичен ринит/ 

4. На четвърто място по разпространение са специфичното забавяне в 

развитието и епилепсията.  

Тази тенденция в подреждането по нозологични единици се запазва през 
последните няколко години и вероятно тези заболявания се очертават като водещи и в 

бъдещ план. 

Затлъстяването ежегодно бележи известен ръст, което говори, че децата все още 

не се хранят здравословно, консумират повече въглехидрати, липсват в менюто пресни 

плодове, зеленчуци, витамини. Друга причина е намаляването на двигателната 
активност и повечето време прекарано пред компютъра и телевизора.  

 



ЦЕЛ 3. Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на 

децата. 

Дейност 3.1 Повишаване на обхвата с имунизации по Националния 

имунизационен календар на РБългария, чрез: 

- Провеждане беседи и разговори с родители и деца за значението на 

имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксините; 

- Активно издирване на деца, без данни за извършени имунизации и 

предприемане на мерки за осъществяването им; 

- Осигуряване на мобилни екипи за извършване на имунизации в райони и 

населени места, с преобладаващо ромско население и/или лица живеещи в сходна на 

ромите ситуация. 

Дейност 3.2 Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при 

децата и рисковите фактори свързани с него. 

 

Регионална здравна инспекция – Враца активно издирва деца без данни за 
имунизации, като ежемесечно се обработват получените от Родилно отделение (РО) на 

МБАЛ сведения за новородени. По отношение на контрола на медицинските 
специалисти, касаещ обхвата на подлежащите контингенти, планирането, отчитането 

на извършените имунизации и на биопродуктите,  отлагането от имунизации, спазване 
на хладилната верига, на схемите, дозите и техниката на приложение на биопродуктите 
ежегодно се извършват проверки по документи на периодичните и годишни 

индивидуални планове и отчети на ОПЛ и РО.  

Проведени са разговори и беседи с родители и деца за значението на 
имунизациите  и създаване на мотивация за прилагането на ваксините. 
 Чрез мрежата си от здравни кабинети и медицинските специалисти в „Детско и 

училищно здравеопазване“, Община Враца предприе своевременни мерки и действия за 
осигуряване на пълен обхват с имунизации на децата. Изготвеният отчет показва ръст 

на имунизираните деца, в сравнение с предходната 2015 г., особено сред децата от 

социално слаби семейства, в т.ч. от ромския етнос. От своя страна резултатите сочат, че 

в детските заведения и училищата на територията на общината 98% от редовно 

посещаващите деца са с изискуемия имунизационен статус. В края на м. юни 2016 г. 
медицинските специалисти от учебните и детски заведения предоставиха на РЗИ – 

Враца изготвените от тях Анализи на имунизациите. 

 Активното издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус, с 

фокус – ромската общност, е една от основните дейности, заложени в услугите по 

Проект „СТИМУЛ за ранно детско развитие“, както и основна задача на здравния 

медиатор в Община Враца. За запознаване с ползите и значението на имунизациите при 

децата са проведени срещи и беседи на терен в районите, населени с предимно ромско 

население. Проведени са редица групови консултации в Общностния център за деца и 

семейства, с участието на педиатрите, работещи в екипите по Проекта. 
 Във всяко детско и учебно заведение медицинските специалисти са провели над 

100 срещи с родители за запознаване с Имунизационния календар на РБългария и 

ролята на имунопрофилактиката в детска възраст. Оформени са информационни 

кътове, раздадени са информационни материали. 

 Благодарение на активната работа, през годината не е възниквала необходимост 

от скринингово ваксиниране на големи етнически групи с мобилен екип. 

 За осигуряване на здравословен режим на хранене и приучване към балансирано 

хранене, във всички учебни и детски заведения се проведоха кампании за борба с 
наднорменото тегло и превенция на болестите, свързани с нездравословното хранене – 

диабет, сърдечно-съдови и др. заболявания. С празници и редица форми на 



мероприятия бяха отбелязани Световните дни на здравето, съгласно Календара на 

Световната здравна организация. В кампаниите активно бяха включени, не само децата 

и учениците, но и техните родители. 

 

 

ЦЕЛ 4. Повишаване здравната култура и информираността на учениците за 

разпространението на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с 

психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене. 

Дейност 4.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на 

ХИВ/СПИН  и подобряване на контрола на туберкулозата в България, в съответствие 

с реализиращата се Национална програма. 

Дейност 4.2 Реализиране на дейности по училищни програми в областта на 

превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, 

алкохол и тютюнопушене. 

Дейност 4.3 Провеждане на инициативи на училищно и общинско ниво, 

посветени на Международния ден за борба срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември. 

Дейност 4.4 Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни 

здравно-образователни модули в училищата на територията на община Враца, в 

изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести. 

                           

Като институция, отговорна за провеждане на Национлната здравна политика на 
територията на региона и в качеството на методически ръководител на работещите в 

структурите на държавното и общинско здравеопазване, през 2016 г. РЗИ – Враца, 

съвместно с Община Враца реализира: пет здравно-образователни беседи на тема: 

“ХИВ/ СПИН” и видеопоказ на филма „Ти гониш” с ученици от ПУ „Д-р П. Берон”- 

Враца; “ХИВ/ СПИН - начини на предаване и предпазване” сред ученици от СУ „Хр. 

Ботев” – Враца; „Какво знаем за СПИН и съвременна контрацепция” с ученици горен 

курс на обучение от СУ„В. Кънчов” - Враца; “ХИВ/ СПИН” и видеопоказ на филма “Ти 

гониш” сред ученици от ДДЛРГ„Асен Златаров” – Враца; ”Сексуално предавани 

инфекции – видове, пътища за заразяване, лечение”, запознаване със съвременни 

методи за контрацепция,  обучение в умения за поставяне на презерватив, DVD – показ 
на късометражния филм „Ти гониш” в ЦОП – Враца сред две фокус групи от момчета и 

момичета на възраст от 12 до 16 г. от институции; 

Общ брой достигнати лица – 171 бр.; предоставени различни видове здравно-

образователни материали на тема „Нерисково сексуално поведение – ХИВ/СПИН”, 

картички „Живота е безценен”,  брошури „Любов без риск” и др. 

По повод 14 февруари – Ден на влюбените с послание  „ХИВ не се предава от 

прегръдка и целувка. Предава се от невежество”: публикуван на сайта на РЗИ 

информационен материал на тема „Отбелязване на 14 февруари в България”; проведени 

работни срещи с институции и медицински специалисти от училищата в община Враца; 

тематична Дисковечер в Младежки дом – Враца; предоставени информационни 

материали на участниците. 

Във връзка със здравното образование на населението са проведени: обучителни 

дейности сред различни рискови и възрастови групи; семинари, беседи и дискусии; 

здравно-информационни и образователни кампании, свързани със здравословното 

хранене, превенцията на употреба на психо-активно вещества, злоупотреба с алкохол и 

тютюнопушене. Проведени са обучения и е оказана организационно-методична помощ 

на медицински специалисти, педагози, психолози и здравни медиатори. 

              



Община Враца активно участва в реализиране на дейности за превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза. През 2016 г. от 
бюджета на Община Враца са предоставени финансови средства за осъществяване на 

информационни кампании сред учениците, изработване на информационни материали 

и провеждане на мероприятия. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV : 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

 ЦЕЛ 1. Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните 

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

активното им участие в противодействие на насилието. 

 Дейност 1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие и насочването им 

към подходящи социални услуги и включване в консултативна програма. 

 Дейност 1.2 Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците – 

обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във 

връзка със Световния ден за борба с наркотиците. 

 Дейност 1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на 

противообществените прояви, за закрила на децата, превенция на агресията в 

училищата, безопасността на движението, борбата с трафика на хора. 

  

В община Враца има добре сруктуриран екип за работа по Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или риск от 
насилие и взаимодействие при кризисна интервенция. В процеса на работата си той следва 

приети и действащи правила и процедури. Съвместните действия на всички 

заинтересовани страни по прилагане на Координационния механизъм бяха насочени в 

следните направления: 

- Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните семейства относно 

правата на детето и противодействие на насилието; 

- Своевременно и адекватно идентифициране на деца, жертви на насилие; 

- Популяризиране дейността на всички институции по отношение закрилата на 
децата. 

И през отчетната 2016 година продължи работата по въведения на училищно ниво 

„Механизъм за противодействие на училищния тормоз“. 

 Прави впечатление задържане относителния брой на проявите на агресия след 

децата и учениците, както и задържания висок ръст на противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни лица.  

Като предпоставки за извършване на проявите са :  

− Недооценяване или омаловажаване на извършените деяния; 

− Наивност и лесна манипулация; 

− Подражание и търсене на начин за изява; 

− Занижен родителски контрол; 

− Понякога проявено лекомислие при детска игра. 

Цялостната дейност на МКБППМН е насочена към повишаване ефективността на 
корекционно-възпитателна работа за ограничаване и недопускане извършването на 
престъпления и противоправни деяния. 

Предприетите действията бяха в следните приоритетни направления на дейност: 

- Съвместна работа и съдействие на състава на РУП при разкриването на всички 



престъпления в които има участие на малолетни или непълнолетни; 

  - Посещения на всички учебни заведения и осъществяване на координация и 

взаимодействие с училищните ръководства за получаване на своевременна информация за 

подготвяне и извършване на правонарушения, за опазване на здравето и живота на 

учащите се в училищата и районите около тях, изнасяне на профилактични беседи, 

участие в работата на педагогическите съвети, оказване съдействие по опазване на 

училищното имущество; 

 - Ежеседмични   посещения по домовете, в училища или при извикване в ДПС - 

провеждане възпитателни беседи с проявените лица за предпазване от извършване на 

престъпления и противообществени прояви, за последствията и наказателната 
отговорност; 

 - Работа по разширяване на педагогическата и правна помощ сред проблемните 
родители, застрашените и проявени малолетни с изнасяне беседи пред ученици и 

родители; 

 - Съвместна работа с ОЗД към ДСП и други държавни и общински структури, както 

и  НПО работещи по проблемите на децата; 

 - Съвместна работа  с отдела за закрила на детето към ДСП при получаване 

информация за застрашени малолетни и непълнолетни лица, за малолетни и 

непълнолетни, които са обект на престъпление, за неполагане родителски грижи и за 
настаняване в социални заведения и др. 

  

 

ЦЕЛ 2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, 

работещи с деца за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране 

за случаите на насилие. 

Дейност 2.1 Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и 

детски заведения за разпознаване белезите на насилие и процедурите за незабавно 

сигнализиране. 

Дейност 2.2 Участие на Общински младежки съвет в общински, регионални и 

национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца. 

Дейност 2.3 Провеждане на обучения на обществените възпитатели и 

социалните работници от институциите и социалните услуги в общността за 

повишаване ефективността на корекционно-възпитателните дейности с децата. 

 

През 2016 г. във всички социални услуги и специализирани институции за деца, 

бяха изготвени планове и проведени обучения за повишаване на квалификацията на 
специалистите в областта на психо – корекционната работа, усъвършенстване на 

здравните грижи, трудо - и арт терапия и други. 

През отчетния период работещите в институциите ангажирани със закрила на 

детето и доставчиците на социални услуги, взеха участие в редица форуми и 

мероприятия насочени към мерките за закрила на децата, идентифициране белезите на 

насилие, работа с деца жертва на домашно насилие и други. 

 

ЦЕЛ 3. Повишаване на обществената ангажираност с проблемите на 

безопасността на децата и експлоатацията на детски труд. 

Дейност 3.1 Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за 

деца в риск – телефон 112 и телефон 116 111, чрез разпространение на рекламни и 

информационни материали. 

Дейност 3.2 Реализиране на "Общинска програма за превенция на наркотични 

зависимости" и Плана за действие 2016 г. 



Дейност 3.3 Координиране на действията между заинтересованите 

институции за недопускане прояви на експлоатация на детския труд. 

Дейност 3.4 Организиране на мероприятия във връзка с превенция на насилието  

и агресията в училище и безопасност в Интернет. 

 

 И през 2016 г. продължи работата на отговорни институции за активно  

популяризиране на телефонните линии за сигнализиране на деца в риск. Националната 
телефонна линия за деца 116 111 предостави консултиране, информиране и помощ по 

всякакви въпроси и проблеми, свързани с децата. Чрез нея целогодишно са постъпвали 

сигнали за деца в риск на територията на община Враца. 

            Всички сигнали са обработени и са предприети адекватни мерки.    

В учебните заведения на територията на общината се осъществява непрекъснат 
процес за информиране, относно безопасността при онлайн общуването, чрез 
ангажиране на учениците при изготвяне и разпространение на информационни 

материали, беседи, презентации и други. 

Продължиха инициативите за изпълнение на дейностите по Общинската 
програма за превенция на наркотични зависимости. 

В Превантивно – информационния център се реализираха образователни 

проекти и програми, беседи и мероприятия с ученици от всички врачански училища, 

социални услуги за деца и обществени организации. 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

НАСЪРЧАВАНЕ  УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

 

 ЦЕЛ 1. Създаване на механизъм за сътрудничество и консултиране на 

мнението на децата при изготвяне и прилагане на политиките, свързани с техните 

права и отговорности. 

 Дейност 1.1 Реализиране на дейностите по Програмата „Община – приятел на 

детето“. 

 Дейност 1.2 Повишаване капацитета на Ученическия общински съвет и 

Ученическите съвети по училища да дават мнение и предложения при изготвяне на 

общинската политика за децата и младежите. 

  

 За поредна година Община Враца участва в  Програмата  „Община – приятел на 

детето“. В изпълнение на  Декларация на общините - приятели на детето и поетите в 

нея ангажименти : 

- Да осигурява средства за медицински изследвания за приемане в детска 

градина на деца от социално слаби семейства; 

- Да осигурява безплатен транспорт на задължително подлежащите на 
предучилищно образование 5 и 6 годишни деца от малките населени места в общината 
до най-близкото детско заведение; 

- Осигуряване на безплатно хранене на непътуващите деца в селските 
средищни училища на общината; 

- Продължи реализирането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци 

в учебните и детски заведения „Училищен плод“ за осигуряване на безплатно 

здравословно хранене на децата;  

- Запазване на преференциите и размерите на таксите по Наредбата за 
определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на 

територията на община Враца; 



- Финансово подпомагане и стимулиране на деца по общинската Програма за 

закрила на деца с изявени дарби,  

Община Враца осигури безплатни изследвания на 40 деца от социално слаби 

семейства, предимно от ромска общност за постъпване в детска градина  и детска ясла; 

по Решение на Общински съвет – Враца през годината продължи предоставянето на  

средства за осигуряване на безплатно хранене на непътуващите деца в селските 
средищни училища; запазиха се преференциите в размерите на таксите по Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на 

територията на община Враца за всички деца в неравностойно положение – сираци, от 

социално слаби семейства, с единствен родител, деца с увреждания, многодетни 

семейства и други. 

 За повишаване капацитета на Ученическия общински съвет и Ученическите 
съвети, във всички училища през 2016 година бяха организирани множество обучения, 

свързани с предприемачеството, младежката активност и други.             

В съответствие с поетия ангажимент от общинското ръководство, през цялата 
година представители на Ученическия общински съвет участваха с мнения и 

предложения при изготвяне на местната общинска политика, свързана с 
благополучието на децата и младежите. 

 

  

ЦЕЛ 2. Повишаване на информираността на децата за техните права. 

Дейност 2.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и 

правата на детето в средното образование и предучилищната подготовка и 

възпитание, като се използват възможностите на общообразователната 

подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности. 

 

 С участието на РИО и ОЗД, училищните ръководства и ръководствата на 

детските заведения, проведоха родителски срещи и срещи с ученици за запознаване с 

правата на човека и правата на детето, регламентирани в международните и 

национални стратегически документи. 

 

 

ПРИОРИТЕТ VI. 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА  ДЕТЕТО 

 

ЦЕЛ 1. Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, 

културни и развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в 

свободното време. 

Дейност 1.1 Увеличаване участието на деца и ученици в културни и 

развлекателни дейности. 

Дейност 1.2 Засилване интереса на децата и учениците към различните 

извънкласни дейности, предлагани в Общинския център за работа с деца и Младежки 

дом – Враца чрез: 

- Дообогатяване на съществуващите вече форми; 

- Откриване на нови форми с цел задоволяване на потребностите на младите 

хора в община Враца. 

Дейност 1.3 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и 

традициите на Враца и региона, чрез включване в различни форми на Програмата за 

патриотично възпитание в община Враца. 

 



 Традиционни форми за извънкласна и извънучилищна дейност, проведени през 
2016 г. са: 

- „Ден на земята“; 

- Състезания на ученически противопожарни отряди „Млад огнеборец“; 

- Състезания „Младежта за безопасност на движението“; 

- Национален конкурс за млади изпълнители „Дико Илиев“; 

- Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“; 

- Областен конкурс за детска рисунка за деца от предучилищна възраст 
„Моето детство – приказно вълшебство“  и др. 

Традицията да бъдат осигурени достатъчно форми за занимания на децата и 

учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, както и за насърчаване 

реализацията на техните способности и дарования бяха отново фокуса на работа на 

екипа на Младежки дом – Враца. И през 2016 г. близо 400  деца на възраст от 6 до 18 

години са  взели участие в успешно функциониращите художествено-творчески и 

спортни формации. Формите за извънучилищна дейност, предлагани и развивани от 
Младежки дом – Враца се характеризират с разнообразие – театър, музика, изворен 

фолклор, модерен балет, мажоретен състав и др. Формациите са носители на редица 
престижни награди от регионални, национални и международни форуми и прояви.  

           Центърът за подкрепа на личностното развитие -   Център за работа с деца не се 

характеризира с тясна специализация в определена учебна дейност, а с многообразие от 

извънучилищни дейности, допълващи учебните програми и стимулиращи детското 

творчество и развитие на база, усъвършенстване на общите и специалните надарености 

на децата, творческите им умения, повишаване нивото на общата култура на 
подрастващите, организирането им като активно действащи самоорганизиращи се 
личности, поставени в тясна връзка и взаимодействие с околните и принадлежащата им 

среда. Дейността на Центъра е структурирана в следните направления: художествено-

творческо, научно-познавателно  и спортно - туристическо направление. В момента към 

ЦРД има следните художествено – творчески формации и спортни школи: Детски 

танцов състав „Радост”, Вокално студио „Дъга” /4 вокални групи и един детски хор/, 

Школа по спортни танци „Танцувай с мен”, Мажоретен състав, Младежки духов 

оркестър, Школа по борба и Школа по плуване, в които са обхванати над 500 деца. 

Центърът за работа с деца осъществи успешно и през 2016 г. държавната и 

общинска политика за работа с деца, чрез осигуряване на реализация на 
извънучилищна възпитателна дейност за приблизително 600 деца в областта на 
изкуството, творчеството и спорта, създавайки условия за изяви и развитие на всяко 

дете.  

Радостен е факта, че децата с голямо желание запълват свободното си време като  

участват в организираните от Центъра концерти, фестивали и състезания. 

 Във формациите на ЦРД участват и деца от ДДЛРГ „Асен Златаров“. 

 

ЦЕЛ 2. Подкрепа на изграждането на училищни спортни клубове с оглед 

подобряване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност. 

Дейност 2.1 Разширяване и обогатяване на извънкласната и извънучилищната 

спортна дейност. 

Дейност 2.2 Насърчаване участието на децата в масови ученически спортни 

прояви, планирани в Общинския спортен календар. 

Дейност 2.3 Провеждане на Ученически игри в изпълнение на Националния 

спортен календар на МОН. 

 



Спортът като източник на здраве е една от основните дейности, застъпени в 

грижите за децата. През 2016 г. акцентите, поставени от Община Враца в областта на 

спорта бяха върху: 

- Подобряване и обновяване на спортната инфраструктура; 

- Актуализиране и приемане на Общинска спортна програма; 

- Ангажиране на свободното време на децата чрез осигуряване възможности за  

използването на спортната база; 

- Разширяване и обогатяване на извънкласната спортна дейност, насърчаване  

участието на децата в масови спортни прояви. 

           За реализиране на ученически спортни мероприятия през годината, Общински 

съвет – Враца прие Спортна програма и обезпечи изпълнението й с бюджет от 150 200 

лв.  

От м. януари до м. юни се проведоха състезанията от Ученически игри 

2015/2016 г. по 8 вида спорт – баскетбол, волейбол, бадминтон, лека атлетика, тенис на 

маса, шахмат, хандбал и футбол. Всички училища взеха участие във 

вътрешноучилищните, общински, областни и зонални състезания и финалите. В 

ученическите игри се включиха приблизително 1000 ученика. До декември бяха 
излъчени общинските победители в спортовете : футбол, баскетбол, шахмат и хандбал.  

През годината бяха проведени редица спортни прояви, като най-масовите от тях 

са: Общински зимен спортно-туристически празник във Врачанския балкан, Пролетен 

спортно-туристически събор „Леденика“, Лекоатлетическа щафета по случай Деня на 

българския спорт – 16 май, Общински детски лекоатлетически турнир „Лъвски скок“, 

Международен ден на предизвикателството, Спортен празник за децата от детските 

градини, Спортно състезание „Мама, татко и аз“ , Международен турнир по баскетбол 

и други. 

 През цялата година функционираха спортните школи по плуване и борба, в 

които се включиха около 200 деца, както от детските градини, така и от училищата на 
общината. 

 През изминалата година Община Враца отново подкрепи спортните клубове, 

като предостави финансови средства за реализиране на тяхната дейност, съобразно 

извършена оценка по методика, регламентирана в Наредбата за условията, реда и 

критериите за финансово подпомагане на спортните клубове. 

 

ЦЕЛ 3. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, 

децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни 

форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси. 

Дейност 3.1 Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на 

деца с увреждания, деца в неравностойно положение и децата с девиантно поведение 

до всички форми на занимания в общинските спортни бази и културни институции. 

Дейност 3.2 Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти, 

както за дообогатяване на съществуващите дейности, така и за творчески дейности 

и изяви на деца с увреждания и деца в неравностойно поведение. 

 

Във всички спортни бази и културни институции, Община Враца е осигурила 

безплатен достъп за всички желаещи деца с увреждания, както от специализирани 

институции и социални услуги в общността, така и за деца и младежи, отглеждани в 

семейна среда и интегрирани в учебните и детски заведения на територията на 
общината. Особен принос за включването на децата в неравностойно положение в 

организирани дейности имат и Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, 



Драматично-куклен театър – Враца, Симфониета – Враца, Читалище „Развитие“, 

регионален исторически музей - Враца и др.  

Активно е сътрудничеството на Община Враца с НПО за включване в 

извънучилищни дейности на деца и младежи с девиантно поведение.  

  

 

ЦЕЛ 4. Насърчаване на деца с изявени дарби. 

 

Дейност 4.1 Реализиране на Общинска програма на мерките за насърчаване на 

творческите заложби на деца с изявени дарби през 2016 г. в изпълнение на Наредбата 

за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

 Дейност 4.2 Подкрепа и участие в XVII – та Областна изложба-конкурс за деца 

от предучилищна възраст „Моето детство – приказно вълшебство“. 

 

 През 2016 г. в изпълнение на Общинската програма на мерките за насърчаване 

на творческите заложби на деца с изявени дарби, Община Враца е осигурила финансово 

подпомагане на ученици от общински учебни заведения в размер на 18 000 лв., от 
които 21 шестмесечни стипендии и 1 еднократна. 

 С активното съдействие и подкрепа на Община Враца се проведе XVII – та 

Областна изложба - конкурс за деца от предучилищна възраст „Моето детство – 

приказно вълшебство“, в която взеха участие деца от всички детски градини на Община 

Враца.  

 


