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Приложение 1 
                                                                   

      Общинската програма за закрила на детето е    
                                                                 разработена в съответствие с националните  
                                                                 и международни стандарти -Конвенцията за  
                                                                 правата на детето на ООН, Закон за закрила  
                                                                 на детето, Национална програма за закрила  
                                                                 на детето както и Стратегията за развитието  
                                                                 на социалните услуги в Община Смолян  
                                                                 2016-2020 г. 

                                                                 Общинската програма документира волята и 
готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на 
децата.  

Определение за дете съгласно Закона за закрила на детето - Чл. 2. по смисъла на 
този закон е всяко физическо лице до навършването на 18 години. 

Закрилата на детето се основава на следните принципи: 

зачитане и уважение на личността на детето; 

отглеждане на детето в семейна среда; 

осигуряване най-добрия интерес на детето; 

специална закрила на дете в риск; 

насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето; 

подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно 
техните личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална 

квалификация; 

временен характер на ограничителните мерки; 

незабавност на действията по закрила на детето; 

грижа в съответствие с потребностите на детето; 

осигуряване развитието на дете с изявени дарби; 

насърчаване на отговорното родителство; 

подкрепа на семейството; 

превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 

контрол по ефективността на предприетите мерки. 

Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на  разбирането 
и подхода към правата на детето като правомощия и задължения на всички 
структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото 

 



  

 

 
                                                                                           

 2

ОБЩИНА 
СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2018-2020г. 

семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области – 
образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности, социални 
дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност. 

Основни приоритети: 
1. Социална политика. Намаляване на детската бедност и създаване на условия 

за социално включване на децата-политики за подкрепа на детето и 
семейството. 

2. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата. 
3. Образование - Осигуряване на достъпно, качествено, модерно и непрекъснато 

предучилищно и училищно образование на децата и учениците. 
4. Правораздавателна, съдебна система. 

5. Спорт, култура, свободно време и отдих. 
6. Участие на децата. 

7. Информационно общество, медийно пространство. 

Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за 
децата в Община Смолян и са предложени от широк кръг заинтересовани 
институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността 
на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за 
развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-
ефективна защита и гаранции на  основните права на децата от общината във всички 
сфери на обществения живот.   

Общинската програма за закрила на детето е разработена за периода от 2018-2020 
година.  

Общинска програма за закрила на детето е разгледана на заседание на Комисията за 
детето и е съгласувана от Дирекция „Социално подпомагане” - Смолян.  
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СОЦИАЛНА ПОЛИТИКА 
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА – ПОЛИТИКИ ЗА 

ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО. 
Цел Дейност Отговорни 

институции 
Финансово 
осигуряване  

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

1.Оказване на подкрепа и консултиране на бременни жени в риск да 
изоставят децата след раждането, многодетни семейства, семейства от 
високо рискови общности, при които вече има изоставяне на дете, 
семейства в криза и др. 

 

2. Консултиране и подкрепа с цел заздравяване връзките и отношенията в 
семейството. 

 

 

 

 

3. Финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на 
средно образование на детето, но не повече от 20 годишна възраст, 
обвързано с редовното посещаване на училище. 

 

4. Превенция на изоставянето, чрез  предоставяне на  услугата „Приемна 
грижа” по проект „Приеми ме 2015“. Подкрепа на  утвърдени 
професионални приемни семейства от Община Смолян, чрез осигуряване 
на поддържащо обучение, супервизия и други услуги в подкрепа на 
настаненото дете, приемно семейство или биологично семейство. 

 

Д“СП“ – Смолян, 
Фондация„МСС – България” в 
качеството си на доставчик на 
услугите в КСУДС – Смолян – 
ЦОП -Смолян 
 
Д „СП“ – Смолян, 
Фондация„МСС – България” в 
качеството си на доставчик на 
услугите в КСУДС – Смолян – 
ЦОП -Смолян 

 

 

Д „СП“ – Смолян 

 
 
 
 
Община Смолян  в партньорство с 
АСП 
Д ”СП” – Смолян 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
Проект „Приеми ме 
2015“ по 
оперативна 
програма „Развитие 
на човешките 
ресурси 2014-
2020“. 
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2. Гарантиране  
избора на най-
подходяща за 
детето и 
семейството 
услуга, която да 
посрещне 
индивидуалните 
им потребности  
 
 

5. Предоставяне на услуги в подкрепа на осиновяването: обучение на 
кандидат-осиновителите, информиране и практическа подкрепа, подкрепа 
за справяне с проблеми след осиновяване на детето. 

 

 

6. При необходимост насочване към ползване на подходящи социални 
услуги в общността с цел разрешаване на конфликти между детето и 
родителите и подобряване на взаимоотношенията между тях. 

 

 

 

7. Осигуряване на среда за живот, близка до семейната, при която децата 
получават необходимата им индивидуална грижа, подкрепа за личностно 
съзряване  и изграждане на умения за самостоятелен живот.  

 

 

 1. Предоставянето на най-подходящите за детето и семейството 
социални услуги, които да посрещнат потребностите им предвид 
индивидуалните им особености:  

- ранна превенция на изоставянето и задържане на новородените деца в 
биологичните семейства, чрез оказване на психологическа и 
педагогическа помощ на родителите 

- превенция на насилието и работа с деца, жертви на насилие и техните 
семейства; 

- превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 
отклоняващо се поведение и техните семейства; 

Д ”СП” – Смолян 
Фондация„МСС – България” , 
като доставчик на услугите в 
КСУДС – Смолян – ЦОП -
Смолян 
 
 
Д ”СП” – Смолян 
Фондация„МСС – България” , 
като доставчик на услугите в 
КСУДС – Смолян – ЦОП -
Смолян 
 
Д ”СП” – Смолян, 
Община Смолян – 
Фондация„МСС – България” , 
като доставчик на услугите в 
КСУДС – Смолян – ЦНСТ - 
Смолян 
 
 
Д „СП“ – Смолян 
 
Фондация„МСС – България” в 
качеството си на доставчик на 
услугите в КСУДС – Смолян – 
ЦОП – Смолян 
 
 
 
 
Община Смолян 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 

 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

 

 

В рамките на 
утвърдения 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 
 
Проект „Приеми ме 
2015“ по 
оперативна 
програма „Развитие 
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3. Превенция на 
рисковете в ранна 
детска възраст 
 
 
 
 

- подкрепа и консултиране на семейства от общността; 

- предоставяне на логопедични услуги и психологическо консултиране на 
нуждаещите се  деца от община Смолян; 

- предоставяне на услугата „Приемна грижа“ и осиновяване; 

 

2. Ранна интервенция на деца с увреждания до 7 г. възраст, Семейно 
консултиране и подкрепа, Здравна консултация за деца и др. с цел 
превенция на социалното изключване и намаляване бедността сред 
децата от Община Смолян. 

 

 

 

 

3.Цялостно обслужване на деца с увреждания през деня, свързано с 
предоставянето на храна, задоволяване на ежедневните, здравните, 
обучителни и рехабилитационни потребности, както и организация на 
свободното време и личните контакти. 

 

 

1.Предоставяне на интегрирани услуги за ранно детско развитие 
насочени към деца от 0 до 7 г. възраст и техните семейства. 

- формиране и развитие на родителски умения; 

- ранна интервенция на увреждания; 

- семейно консултиране и подкрепа 

 

 
 
 
 
 
 
 
Община Смолян –  
Общностен център за деца и 
семейства – Смолян 

 
 
 
 
 
 
Община Смолян –  
Комплекс за социални услуги за 
деца, младежи и пълнолетни 
лица с увреждания 
 
 
 
 
Община Смолян – 
Общностен център за деца и 
семейства - Смолян 
 
 
 
 
 

на човешките 
ресурси 2014-
2020“. 
   
 
 
 
Проект 
„Предоставяне на 
услуги за ранно 
детско развитие в 
община Смолян“, 
финансиран от 
Оперативна 
програма „РЧР 
2014-2020“ 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
Проект 
„Предоставяне на 
услуги за ранно 
детско развитие в 
община Смолян“, 
финансиран от 
Оперативна 
програма „РЧР 2014-
2020“ 
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4. Повишаване на 
ефективността в 
работата и 
подобряване на 
координацията 
между органите по 
закрила на детето 
на местно ниво. 
 

 
1. Участие в обучения в прилагането на системен подход при работа с деца 
и семейства 
 
 
 
2. Взаимодействие и сътрудничество на органите за закрила на детето на 
местно ниво, съгласно компетентностите им, при прилагане на 
Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или в 
риск от насилие и/или при кризисна интервенция. 

 
Д“СП“ 
Община Смолян 
 
 
 
Местни органи за закрила на 
детето 
 
 

 

 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел 
 

Дейност Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

1. Подобряване 
достъпа до 
услуги за 
майчино и детско 
здраве 
 
 
 
 
 
 

1.  Предоставяне на медицински консултации, психологическа подкрепа 
на родилки и бременни, деца с увреждания, деца с хронични заболявания. 

2.  Използване на иновативен модел за патронажни здравни грижи за 
подкрепа на семействата, за отглеждане на новородени и деца до 3 
годишна възраст. 

3.   Предоставяне на  акушерска помощ и консултации на здравно 
неосигурени бременни жени. 

4.  Повишаване квалификацията на медицинските специалисти от детските 
заведения по въпросите на ранното детско развитие  и промоция на здраве.  

Община Смолян 
Здравно консултативен център за

майчино и детско здраве 
 
 
 
 
 
  
 

В рамките на 
утвърдения  
бюджет на 
отговорните 
институции   
 

2. Промотиране 
на здравето сред 
децата 
 

1. Провеждане на информационни кампании за подобряване  на грижите на 
децата от най-ранна възраст.  
 
2. Провеждане на информационни кампании за здравословно поведение и 

РЗИ - Смолян,  
Община Смолян, 
 Училищните ръководства, 
Педагогически съветници и 

В рамките на 
утвърдения  
бюджет на 
отговорните 
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утвърждаване на здравословен начин на живот при деца и учениците. 

3. Разработване на училищни програми  в областта на превенцията и 
рисковото девиантно поведение и употребата на психоактивни вещества. 

медицинските специалисти,  
Община Смолян 
 
 

институции   
 

3.  Повишаване 
информираностт

а на децата за 
разпространение 
на ХИВ/СПИН, 
болести 
предавани по 
полов път, 
злоупотреба с 
психоактивни 
веществаи 
тютюнопушене. 
 
 
 
 

1.    Провеждане на информационни кампании сред учениците и дискусии 
по училищата по проблеми свързани с употребата на психоактивни 
вещества /ПАВ/. Рискови фактори. Противодействие на нарко 
разпространението в училище.  
2. Кампания за превенция на тютюнопушенето,  чрез разпространение 
и представяне пред ученици на различни превантивни филми. 
3. Провеждане на информационни кампании за повишение на 
информираността  на децата за разпространението на ХИВ/СПИН и др. 
болести предавани по полов път. 
4. Провеждане на инициативи на  училищно  и общинско ниво по 
повод международния ден за  борба срещу ХИВ/СПИН. 
5. Разработване на училищни програми в областта на превенцията и  
рисковото сексуално поведение и употребата на психоактивни вещества. 
6. Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при 
работа на деца в риск от ХИФ, Хепатит „Б”, Хепатит „С” и сексуално 
насилие. 
 
 

 

 РЗИ – Смолян, Общински съвет по 
наркотични вещества и ПИЦ-Смолян,
Медицинските специалисти в 
училищата към 
Община Смолян 
 

В рамките на 
утвърдения  
бюджет на 
отговорните 
институции   
 

4. Разширяване 
на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за 
опазване 

1.Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и 
начин на живот, чрез разработване на програми за здравно образование на 
децата и учениците във всяко детско заведение и училище, 
разпространение на брошури, мултимедии и презентации. 

2. Разширяване възможностите за обхващане на децата в програми и 

 
Общинска администрация, 
Училищните ръководства, 
Медицинските специалисти от 
училищата и детските градини, 
РЗИ-Смолян 

 
В рамките на 
утвърдения  
бюджет на 
отговорните 
институции   
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физическото 
здраве на децата. 

форми за здравно образование. 

3. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при децата и 
рисковите фактори, свързани с него.. 

4. Обучение на медицинските специалисти към Здравните кабинети  в 
детските и учебни заведения. Беседи по училищата от медицинските 
специалисти. 

 
5. Провеждане на конкурс за избор на здравен медиатор с участието на 
представители от Национална мрежа на здравните медиатори, РЗИ, ОПЛ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Общинска администрация, РЗИ-
Смолян, НМЗМ и ОПЛ. 

 
  
 

5. Подобряване  
на грижите за 
психично здраве 
на децата 

1. Разработване и разпространение на здравно-образователни материали в 
помощ на скрининга на аутизма и други заболявания. 

 
2. Повишаване  информираността за аутизма и неговото ранно откриване. 

Общинска администрация,   
Медицинските специалисти от 
училищата и детските градини, 
РЗИ-Смолян 

В рамките на 
утвърдения  
бюджет на 
отговорните 
институции   
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
Осигуряване за достъпно, качествено, модерно и непрекъснато предучилищно и училищно образование на децата и учениците 

Цел Дейност Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

1.Развиване на 
различни 
видове и форми 
на услуги, 
насочени към 
по-пълно 
обхващане на 
децата в 
образователнат

а система. 

1. Спазване на разпоредбите и сроковете по Закона за предучилищното и 
училищното образование /ЗПУО/ и на подзаконовите нормативни актове 
относно процедурите за записване на подлежащите за задължително 
предучилищно и училищно образование. 

 

2. Спазване на разпоредбите на Системата за осъществяване на прием в 
първи клас в училищата на територията на Община Смолян, 
осъществяващи прием в първи клас, приета с Решение №799/10.05.2018 г. 
на Общински съвет-Смолян. 

Община Смолян; общински детски 
градини и училища; Отдел 
„Закрила на детето“ към Д ”СП”- 
Смолян; РУО-Смолян; училищни 
настоятелства и обществени 
съвети. 
 
Община Смолян, детски градини, 
училища 

 

Не е необходимо 
 
 
 
 
 
 
Не е необходимо 
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2. Осигуряване 
на възможности 
и условия за 
оказване на 
подкрепа за 
личностно 
развитие на 
децата и 
учениците. 
 

3. Проследяване и контрол за движението на децата и учениците, 
подлежащи на задължително предучилищно и училищно образование. 

 

4. Прилагане на Механизъм за съвместна работа на институциите по 
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с ПМС 
№100/08.06.2018 година. 

5. Осигуряване на качествено образование и интеграция на ромските  деца 
от Община Смолян в единна образователна среда. 

 

 

6.Координация и контрол за повишаване квалификацията на 
педагогическите специалисти от детските градини и училищата за 
подобряване качеството на работата им и повишаване на резултатите и 
качеството на подготовка на децата и учениците. 
 
 
 
1. Изпълнение на оперативните цели от Общинска стратегия за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян /2018-2020/ 
чрез мерките и дейностите, заложени в годишните планове за подкрепа за 
личностно развитие на децата и учениците в Община Смолян за 2018-та и 
2019-та година. 
  
 
2.Оказване на обща и допълнителна подкрепа на децата и учениците със 
специални образователни потребности /СОП/. 
  

Органи и институции, упоменати в 
ПМС №100/08.06.2018 г. и екипи за 
обхват 

Община Смолян; образователни 
институции; Отдел „Закрила на 
детето“ РУО- Смолян. 

 

Община Смолян, директорите на 
общински детски градини и 
училища 

 

Община Смолян и детски градини и 
училища 

 

 

 

 

Община Смолян, общински детски 
градини и училища, РЦПППО-
Смолян, ЦПЛР-ОДК-Смолян, 
ЦПЛР-УО „Васил Димитров“ – 
Смолян. 

 

 
Не е необходимо 
 
 
Не е необходимо 
 
 
 
 
Не е необходимо 
 
 
 
В рамките на 
бюджета на 
образователните 
институции. 
 
 
 
 
В рамките на 
бюджета на 
образователните 
институции 
 
 
В рамките на

бюджета на

образователните 
институции 
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ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА  СИСТЕМА 

Цел Дейност Отговорни  
институции 

Финансово 
осигуряване 

1.Повишаване 
осведомеността на 
обществото, децата и 
на техните семейства 
относно правата на 
детето, насилието над 
деца и за стимулиране 
на активното им 
участие в 
противодействието на 
насилието. 

1. Разпространение и популяризиране на различни информационни 
материали в училищата за превенция на насилието между и върху деца. 

 

 

2. Спортни мероприятия под надслов “Спорт, здраве, живот” с мото “Не на 
агресията”.  

 

3.Организиране и провеждане на периодични проверки от 
мултидисциплинарните екипи за експлоатация на детски труд и използване 
на деца с цел просия. 

МКБППМН, ЦОП – 
Смолян; Д”СП” – 
Смолян; Об.съвет на 
БЧК-Смолян,  ОСНВ 
и ПИЦ 
 
  

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
 
  
 
 
  

1.  
Повишаване 
ефективността на 
закрилата на 
непридружени деца и 
деца – жертви на 
трафик, завръщащи се 
от чужбина и 
непридружени деца – 
граждани на трети 
страни. 

1. Взаимодействие между органите за закрила на детето на местно ниво при 
прилагане на Координационния механизъм за рефериране и обгрижване на 
случаи на непридружени деца и деца - жертви на трафик, завръщащи се от 
чужбина.    

2. Обучение на социално-уязвими групи деца и младежи, особено сред 
етническите малцинства, като част от училищните  и извънучилищни форми 
на обучение, по програми, свързани с насилието и трафика на хора. 

3. Провеждане на информационна кампания за повишаване осведомеността 
на обществото по проблемите на трафика на хора, включително запознаване 
с възможностите за легална работа в чужбина. 

4. Работа с деца по подаден сигнал. 
 

Местни органи за 
 закрила на детето  
 
 
 
РУ”П” - Смолян, 
МКБППМН, Д”СП” - 
Смолян 
 
РУ”П” - Смолян, 
МКБППМН, Д”СП” - 
Смолян 
 

  
 
 
 
  
В рамките на бюджета на
институциите; Проектно

финансиране 

3.Осигуряване  1. Системно провеждане на индивидуално–възпитателна работа и МКБППМН, РУ”П” – В рамките на бюджета 
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правото на децата 
правонарушители на 
справедливо и 
законосъобразно 
отношение при 
зачитане на тяхното 
достойнство 

психологическо консултиране на деца, извършители на противообществени 
прояви.  
 
 

Смолян, Д”СП” - 
Смолян 
 
 

на институциите 
 
 
 
 

СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ 
Цел Дейност Отговорни институции Финансово 

осигуряване 
1. Гарантиране на 
безплатен достъп на 
децата до спортни услуги 
и занимания 
 
 
 

1.Ежегодно организиране и участие на учениците в 
традиционните „Ученически игри”.    

3. Осъществяване на извънкласни дейности по туризъм и 
различни видове спорт.  

4. Организиране на клубове по спорт и клубове по интереси в 
училищата и обслужващите звена за оптимизиране и осмисляне 
на свободното време на учениците и организиране на спортни 
състезания. 

6. Организиране на ежегодна Лятна театрална академия за децата 
от ДДЛРГ - с. Широка лъка, както и за други деца в 
неравностойно социално положение от общината, и гости от 
страната и чужбина.   
 

Община Смолян 
Училища и  
детски градини, 
 
 
Община Смолян, училища; 

Училища в  
община Смолян 

 
Фондация „Ден Гри-Х”; 
Община Смолян,  
ДДЛРГ с. Широка лъка; 
ЦПЛР-ОДК-Смолян;  Филиал 
ПУ „П. Хилендарски”-
Смолян  

В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институции 
 
Проектно финансиране; 
Дарители 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 

2. Достъп до безплатни 
спортни услуги с цел 
терапия и подобряване 
на състоянието на децата 
с увреждания. 
 

1. Участие на деца с увреждания в спортни прояви, организирани 
по повод различни празници. 

2. Създаване на условия за развитие на талантливите деца с 
увреждания  чрез насърчаване и стимулиране на техните творчески 
изяви. 

КСУДПЛУ – Смолян, 
ЦПЛР-ОДК-Смолян 
 
РУО  – Смолян 
Община Смолян, ЦПЛР-ОДК-
Смолян 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институции 
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3. Изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти 
и съоръжения за създаване на условия за достъпна среда за 
хората с увреждания.  

 
 
Община Смолян 
 

 
Проектно финансиране 
 
 

3. Достъп на всички деца 
до културни дейности и 
до прояви, осмислящи 
свободното време. 

1. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и до 
прояви за свободното време чрез мрежата от културни институти и 
чрез проекти – намалени цени или безплатен вход в театри, музеи, 
концерти, подкрепа за създаване на спектакли и концерти за деца. 
 
2. Насърчаване участието на всички деца в занимания в областта 
на изкуството – извънкласна дейност в училища и обслужващи 
звена, школи, състави, клубове и кръжоци чрез мрежата на 
читалищата,  подкрепа на проекти, свързани с деца, педагогическа 
дейност в културните институти, осъществяваща връзката 
„Образование – култура”,  лектории, курсове, творчески  ателиета. 

РУО – Смолян 
Община Смолян, ЦПЛР-ОДК-
Смолян, РЦПППО-Смолян  
 
 
РУО – Смолян 
Община Смолян, ЦПЛР-ОДК-
Смолян, РЦПППО-Смолян 
 

 

 

В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институциите, 
Проектно финансиране 
 
 

4. Насърчаване и 
стимулиране на изявите 
на даровитите деца. 

1. Популяризиране сред децата и родителите на Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби. 
 
 
 
2. Организиране и провеждане на спортни събития и състезания с 
цел създаване на условия на развитие на талантите на деца с 
изявени дарби. 
 
 

Община Смолян 
 
 
 
 
Община Смолян 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институции 
 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА 
Цел Дейност Отговорни институции Финансово 

осигуряване 
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Цел 1. Гарантиране 
правото на децата на 
изразяване на мнение в 
процесите на вземане на 
решения 

1. Включване на Община Смолян в инициативата на УНИЦЕФ за 
изграждане на „Община – приятел на детето”.   

 2.  Среща дискусия на тема  „Защо трябва да гласувам на 
Евроизбори - 2019”; 

 3.  Обучение на средношколци за кариерно ориентиране. 

 

 4. Подпомагане реализирането на дейностите на Общински 
ученически съвет. 

Община Смолян; УНИЦЕФ; 
неправителствени организации; 
образователни и културни 
институции; родителски 
настоятелства; медии;  
 
ЦПЛР – ОДК - Смолян 
 
 
Община Смолян, училища 

В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институциите; проектни 
предложения; дарители 
и др. 
 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институциите 

ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО 
Цел Дейност Отговорни институции Финансово 

осигуряване 
Цел 1. Гарантиране 
правото на децата за  
защита на личността, 
достойнството и 
безопасността в 
медийното пространство.  

1. Разширяване на текстовете в нормативните актове и улесняване 
на процедурите за търсене на административна отговорност за 
сериозни нарушения при отразяването на случаи с деца в медиите, 
съпроводени с адекватни финансови санкции.  

 

ДАЗД, НПО; Община-Смолян В рамките на бюджета 
на институциите 

Цел 2. Популяризиране 
на инициативи и добри 
практики. 

1. Популяризиране чрез местните печатни и електронни медии 
постиженията на деца с изявени дарби. 

 

2.  Номиниране на най-добрите постижения на децата от Община-
Смолян. 

 

 

3. Популяризиране на инициативи и добри практики в сферата на 
детското развитие. 

Община Смолян; РУО – Смолян; 
училища и детски градини  
училищни настоятелства; местни и 
регионални медии 
 
Община Смолян; РУО – Смолян; 
училища и детски градини и 
училищни настоятелства; местни и 
регионални медии; НПО 
 
Община Смолян; РУО – Смолян; 
училища и детски градини и 

В рамките на 
утвърдения бюджет на 
отговорните 
институциите 
 
В рамките на 
утвърденият бюджет 
на отговорните 
институции 
В рамките на 
утвърденият бюджет 
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 училищни настоятелства; местни и 
регионални медии; НПО 

на отговорните 
институции 

 
 
 


