
ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ – ВРАЦА 

 

 

ПРОТОКОЛ № 13 

от 29.05.2008 година 

Р Е Ш Е Н И Е  №100 

 

За: Приемане Общинска програма за детето  

2008 – 2009 г. на Община Враца  

 

 

 На основание чл. 3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила 

на детето  

О Б Щ И Н С К И Я Т  С Ъ В Е Т 

Р Е Ш И: 

 

1.Приема Общинската програма за детето 2008 – 2009 г. на община 

Враца. 

2.Дава съгласие от общинския бюджет да бъдат заделени 35 880 лв., 

разпределени както следва: 

2.1 „ Защитено жилище”за напускащите ДДЛРГ „ Асен Златаров”- 

Враца, за периода – 01.06.2008 г. – 31.12.2008 г. – 4 500 лв. 

2.2 Център за обществена подкрепа ( ЦОП ), за периода –  

01.10.2008 г. – 31.12.2008 г. – 31 380 лв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС : 

                                          /Н.Коцев /    

              Вярно с оригинала:                   

                     Сп."Работа със съветниците":       

                  /Й. Стоянова/ 



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ДЕТЕТО 2008-2009 ГОДИНА НА ОБЩИНА  ВРАЦА        

    

Приоритетна област 1: Намаляване броя на децата, отглеждани в специализираните институции чрез създаване на условия за задоволяване на 

потребностите от социални услуги за всички групи деца деца в риск в общността. 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово  

осигуряване 

1.Развитие на алтернативни 

форми на грижа и социални 

услуги.  

1.1.Сформиране на Комисия за детето към Общински съвет 

Враца, съгласно приетата Национална стратегия за детето 2008-

2018 година.                                                                                                             

1.1.1. Разработване на общинска стратегия за детето за периода 

2008-2018 година и внасяне в Общински съвет за гласуване и 

утвърждаване. 

Кмет на Община Враца, 

Общински съвет, Дирекция 

"Социално подпомагане" - 

Враца, Комисия за закрила 

на детето 

В рамките на утвърдения 

бюджет     

  1.2. Популяризиране и развитие на професионална и доброволна 

приемна грижа в община Враца, като алтернативна социална 

услуга в общността за деца от специализирани институции и 

превантивна форма за настаняване на деца в институции. 

ДСП - Враца, Община Враца 

и НПО 

В рамките на утвърдения 

бюджет             Външни донори  

  1.2.1. Организиране и провеждане на програма за обучение и 

допълнителна квалификация на кандидати за професионални и 

доброволни приемни семейства. 

ДСП - Враца, Община Враца, 

НПО 

В рамките на утвърдения 

бюджет             Външни донори  

  1.3. Продължение на проект на Международната социална служба 

CLIP2 “Проект за социална интеграция и професионална 

реализация на младежите, напускащи специализираните 

институции за деца”. 

МСС, ДАЗД, ДСП и ДБТ - 

Враца, ДДЛРГ"Асен 

Златаров"-Враца, Община 

Враца 

В рамките на утвърдения 

бюджет             Външни донори  



  1.3.1. Финализиране ремонта и обзавеждане на двете жилища, 

осигурени от Община Враца за реализиране на услугата 

"Наблюдавано жилище" по Проект " CLIP 2" 

МСС, Община Враца Финансиране по проекта до 

м.юни 2008г. Общинско 

финансиране до края на 

2008г.за издръжка на 

младежите настанени в тях, 

делегирана държавна дейност 

от 2009г.  

  1.4. Стартиране на услугата "Наблюдавани жилища" за деца 

напускащи специализираните институции. 

МСС, Община Враца, ДСП 

Враца 

В рамките на утвърдения 

бюджет на проекта и средствата 

отделени от общинския бюджет 

за издръжка на младежите, 

настанени в тях до края на 

2008г. 

  1.5. Развитие на услугата "Център за обществена подкрепа" /ЦОП/ 

в община Враца. 

Национален център за 

социална рехабилитация и 

интеграция-гр.София, 

Община Враца, ДСП Враца 

Финансиране по програма ФАР 

до м.септември 2008г. 

Финансиране на услугата от 

общинския бюджет до края на 

2008г. Преминаване в 

делегирана държавна дейност 

от 2009г. 

  1.6. Стартиране на услуга  "Звено майка и бебе" по програма ФАР Международна социална 

служба - България, Община 

Враца 

Услугата ще бъде финансирана 

по програма ФАР в рамките на 

14 месеца, след което е 

необходимо да премине 

делегирана държавна дейност / 

от средата на 2009г.  



 1.7. Разкриване на услугата "Защитено жилище" Община Враца, НПО Финансиране по проект и 

включване на услугата като 

делегирана от държавата 

дейност 

1.8. Разкриване на социалната услуга "Център за настаняване от 

семеен тип", тъй като голяма част от децата в риск, настанени в 

специализирани институции са от територията на община Враца и 

такъв център би бил решаващ за тяхната успешна реинтеграция в 

семейна среда. 

НПО, Община Враца Финансиране по проект и 

включване на услугата като 

делегирана от държавата 

дейност 

  1.9. Реформиране на специализираните институции за деца и 

развитие на социални услуги в общността за напускащите 

домовете деца и младежи, чрез възможностите на финансовата 

схема "За по-добро бъдеще на децата" по Приоритетна ос 5, 

област на интервенция 5.2 на ОП "Развитие на човешките 

ресурси". 

НПО, Община Враца Финансиране по проект и 

включване на услугата като 

делегирана от държавата 

дейност 

  1.10. Продължаване развитие на услугата - Дневен център за деца 

и възрастни с увреждане "Зорница"-гр.Враца. Повишаване 

качеството на грижа в Центъра чрез обучения на персонала 

грижещ се за децата. 

Експерти от Община Враца, 

НПО, експерти от ДАЗД 

Центърът се финансира със 

средства- делегирана държавна 

дейност. Външни донори. 



 2.  Повишаване качеството 

на живот на децата, които се 

отглеждат в специализирани 

институции.  

2.1. Разработване на институционални проекти за реформиране на 

двете специализирани институции за деца на територията на 

община Враца /ДДЛРГ"Асен Златаров" и ДМСГД/ съгласно 

утвърдената методология от ДАЗД. 

НПО, експерти от Община 

Враца, Директорите на двете 

институции, Регионален екип 

създаден към РДСП-

гр.Враца, Местен екип 

създаден със заповед на 

Кмета на Община Враца 

Финансиране от общинския 

бюджет на заложените 

дейности в институционалните 

проекти, външно финансиране 

чрез кандидатстване с проекти 

за средства от ЕСФ или други 

външни финансови донори. 

  2.2. Подобряване на материалната база и развитие на 

алтернативни на институционалната грижа услуги в институциите 

за деца в общината. 

Дом за деца"Асен Златаров"-

Враца, ДМСГД, Община 

Враца и НПО 

В рамките на утвърдения 

бюджет.     Външни донори 

  2.3. Реорганизиране на пространството в сградите с цел 

създадаване условия за живот на децата, близки до семейната 

среда. 

ДМСГД, Дом за деца"Асен 

Златаров"-Враца, Община 

Враца 

В рамките на утвърдения 

бюджет .    Кандидатстване по 

проекти финансирани от 

Европейските структурни 

фондове. 

  2.4. Периодично преразглеждане на резултатите от изпълнението 

на индивидуалните планове за грижа и  плановете за действие за 

всяко дете, настанено в специализирана институция /минимум на 

шест месеца/. 

Екип на ДДЛРГ"Асен 

Златаров"-гр.Враца, 

ОЗД/ДСП-гр.Враца 

В рамките на утвърдения 

бюджет 



  2.5. Разширяване прилагането на разработените програми за 

умения за самостоятелен живот на децата от институциите. 

Директор на ДДЛРГ'Асен 

Златаров"-гр.Враца, НПО 

В рамките на утвърдения 

бюджет. Финансиране по 

проекти. 

 Приоритетна област 2: Повишаване на ефективността на 

мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други 

форми на експлоатация 

  

    

Цели Дейности Отговорен орган Финансово  

осигуряване 

1. Осъществяване на 

превенция на насилието, 

сексуалната и трудова 

експлоатация. 

1.1. Работа по програма за превенция на насилието в училищната 

мрежа. Периодични координиращи срещи между 

заинтересованите институции. 

ДСП, РИО, МКБППМН, 

РПУ/ИДПС 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

  1.2. Обобщаване,популяризиране на програмата и отчитане на 

резултатите.  

ДСП, РИО, МКБППМН, 

ИДПС 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

        

  1.3. Разширяване на дейността на Националната програма "Работа 

на полицията в училищата".  

ОДП, РПУ В рамките на утвърдения 

бюджет 

        

2. Повишаване на 

квалификацията на 

професионалистите, 

работещи с деца за прилагане 

на мерки за превенция на 

насилието. 

2.1. Провеждане на обучения на педагогически съветници, 

психолози и педагози от  училищата в общината за  работа по 

превенция на насилието и сексуалната експлоатация. 

Община Враца - МКБППМН, 

ДАЗД, РИО, МВР 

В рамките на утвърдения 

бюджет 



  2.2. Популяризиране на информация за добри практики за работа 

по превенция на насилието, чрез помагала, бюлетин, 

информационни материали  на ДАЗД други издания. 

 ОЗД/ДСП - гр.Враца. 

ГД"КПД" отдел Враца към 

ДАЗД,  МКБППМН 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

3.  Превенция на 

наркоманиите 

3.1. Продължаване на обучението в областта на превенция 

употребата на наркотици сред децата на работещите в изградения 

превантивно-информационен център към Общинския съвет по 

наркотични вещества. 

Обл.СНВ, ПИЦ, НПО 

,РИОКОЗ-Враца, Областен 

диспансер за психиатрични 

заболявания 

В рамките на утвърдения 

бюджет на Обл. СНВ и външно 

финансиране. 

  3.2. Обучения на педагогически съветници, психолози и педагози 

от  училищата в общината за  работа по превенция на 

злоупотребата с наркотични вещества. 

Обл.СНВ, ПИЦ, НПО , 

РИОКОЗ-Враца 

В рамките на утвърдения 

бюджет на Обл.СНВ и външно 

финансиране 

  3.3. Изработване и разпространение на инфорамационни 

материали за превенция на зависимостите за деца и родители. 

Обл.СНВ, ПИЦ, НПО 

,РИОКОЗ-Враца, Областен 

диспансер за психиатрични 

заболявания 

В рамките на утвърдения 

бюджет на Обл.СНВ и външно 

финансиране. 

        

4. Превенция и премахване на 

най-тежките форми на детски 

труд.  

4.1. Създаване на партньорска мрежа за идентифициране и 

превенция на най-тежките форми на детски труд на база на 

споразумение между ДАЗД, АСП, ГИТ, МВР, МОН, НПО. 

ДАЗД, ДСП, Д"ОИТ", МВР, 

РИО, НПО 

В рамките на утвърдения 

бюджет           МОТ 

  4.2. Обучения на екипи от експерти, посочени от Комисиите за 

закрила на детето в общината. 

ДСП, ОИТ , НПО В рамките на утвърдения 

бюджет           МОТ 

  4.3. Да продължи осъществяването на акции на 

мултидисциплинарните екипи с цел превенция на попадане на 

децата на улицата и откъсването им от неблагоприятната среда. 

ДСП, МКБППМН, ИДПС, 

ЦОП  

В рамките на утвърдения 

бюджет    



  4.4. Да се разшири обхвата на работа на мултидисциплинарните 

екипи за работа с просещи деца, като се обхванат всички целеви 

групи деца на улицата.  

ДСП, МКБППМН, ИДПС, 

ЦОП  

В рамките на утвърдения 

бюджет   

  4.5. Ситуиране на помещение за оказване на полицейска закрила в 

община Враца.  

Община Враца, РПУ, ОДП, 

ДСП, ЦОП 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

  4.6. Обезпечаване на децата под полицейска закрила с храна и 

човешки ресурс в периода на оказването й. 

Община Враца, РПУ, ОДП, 

ДСП, ЦОП  

В рамките на утвърдения 

бюджет 

 Приоритетна област 3: Гарантиране на равен достъп на 

децата до качествено образование и подготовка,  

с оглед пълноценна социална реализация.   

    

1. Социално включване и 

разширяване на 

образователната интеграция 

на децата и учениците от 

етническите малцинства в 

съответствие с Националния 

план за действие за 

изпълнение на Стратегията за 

образователна интеграция на 

децата и учениците от 

етническите малцинства 

1.1. Разработване на програма за социално включване и 

образователна интеграция на деца от етнически малцинства. 

Областна администрация, 

Общинска администрация, 

НПО, РИО, екип на ЦОП-

гр.Враца 

В рамките на утвърдения 

бюджет, външни донори. 

  1.2. Превенция на отпадането на деца във възраст, подлежащи на 

задължително образование. 

РИО, МКБППМН, НПО, 

ДСП, ЦОП 

В рамките на утвърдения 

бюджет   

  1.3. Развитие на различни форми за ангажиране на свободното 

време на децата от рисковите групи. 

РИО, Община Враца, НПО, 

ДАМС 

В рамките на утвърдения 

бюджет и външни донори.   



2. Социално включване и 

развитие на интегрираното 

обучение и осигуряване на 

равен достъп и качество на 

образованието на децата и 

учениците със специални 

образователни потребности  

2.1. Осъществяване на дейностите, свързани със създаване на 

подкрепяща среда в детските градини и училищата за включване 

на деца и ученици със специални образователни потребности в 

образователния процес. 

Община Враца, РИО, РЦЗ. В рамките на утвърдения 

бюджет 

  2.1.1. Осъществяване на архитектурно адаптиране на детските 

градини и училищата на територията на община Враца за по-

лесен достъп до тях на деца с увреждания. 

Община Враца, РИО, НПО В рамките на утвърдения 

бюджет, Кандидатстване по 

проекти. 

  2.1.2. Осигуряване на ресурсни учители, допълнителен помощен 

персонал (придружители, социални асистенти) за подпомагане на 

интегрираното обучение и за децата от детските градини. 

Община Враца, РИО, ДСП, 

Ресурсен център, НПО 

В рамките на утвърдения 

бюджет, кандидатстване по 

проекти. 

 Приоритетна област 4: Мониторинг върху спазване правата 

на децата и стандартите за качество на услугите за деца 

    

1.Спазване правата на децата 

на общинско ниво и 

наблюдение върху спазване 

на стандартите за социални 

услуги за деца.   

1.1. Осъществяване на системен мониторинг върху спазване на 

правата на децата на територията на общината.                           

ОЗД /ДСП - гр.Враца, 

ГД"КПД" отдел Враца към 

ДАЗД. 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

  1.2. Осъществяване на наблюдение по предоставяните социални 

услуги за деца и сигнализиране на ДАЗД при получаване на 

информация за нарушаване на стандартите за социални услуги за 

деца.  

ОЗД / ДСП -гр.Враца В рамките на утвърдения 

бюджет 



        

  1.3. Провеждане на регулярни срещи с представители на 

системата за закрила на детето по актуални проблеми на 

закрилата на детето.                                                           

ДАЗД, ДСП, РИО, Експерти 

от Община Враца 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

  1.4. Участие при стартиране на интегрирана проверка  относно 

спазване на правата на детето на общинско ниво. 

ДАЗД, ДСП, РИО, Община 

Враца, РЦЗ, РПУ, 

Доставчици на социални 

услуги НПО и други. 

В рамките на утвърдения 

бюджет 

    

 

Приоритетна област 5: Намаляване броя на децата жертви на 

пътно - транспортни произшествия  
    

1. Провеждане на активна 

превантивна дейност по 

опазване на живота и 

здравето на децата в 

движението по пътищата на 

страната. 

1.1. Осъществяване на превантивна дейност и активизиране 

изпълнението на националните кампании в съответствие с 

европейските програми, насочени към безопасността на децата на 

пътя. 

МВР, ДАЗД, Училища,  В рамките на утвърдения 

бюджет 

        

        

    

N.B. Общинската програма за детето 2008-2009г. е утвърдена от Кмета на община Враца, след като е гласувана и приета  

на общинска сесия на 29.05.2008 година  от Общинския съвет -Враца.  

Общинската програма може да бъде актуализирана и допълвана ако това е необходимо,   

при възникване на нови обстоятелства, касаещи защита по най-добър начин правата и интересите на децата в община Враца. 

 


