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ОБЩИНА 
СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 - 2012 

 
                                                                   

      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  
                                                                 2011-2015 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 
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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 равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование на всички деца. 
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 април 2011 
до април 2012 година.  

Общинска програма за закрила на детето е разгледана на заседание на Комисията за 
детето и е съгласувана от Дирекция „Социално подпомагане”. Приета е на 
заседание на Общински съвет Смолян на 28.05.2011 г., Решение №692, Протокол 
№44. 
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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. Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на семейства, 
отговарящи на условията за месечно социално подпомагане, за децата, 
които отглеждат. 

2. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел 
на ЗЗД – 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. 

3. Взаимодействие между Отдел “Закрила на детето” и МБАЛ – Смолян за 
превенция на изоставянето на ниво “Родилен дом” чрез осигуряване на 
педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите и 
насочване на децата и семействата към социални услуги в общността, в 
т.ч. и към Звено “Майка и бебе”. 

4.Финансово подпомагане на семействата с деца до завършване на средно 
образовние на детето, но не повече от 20 г. възраст, обвързана с редовното 
посещаване на училище  

5. Организиране на информационни кампании сред маргиналните групи за 
насърчаване на отговорното родителство.  

 

6. Еднократни помощи на деца и техните семейства в неравностойно 
социално положение. 

7. Планиране и създаване на услугите за деца с увреждания в максимална 

Д”СП”- Смолян 

 

 

Д”СП”- Смолян 

Об С на БЧК-Смолян 

 

 

Д”СП” – Смолян 

МБАЛ – Смолян 

 

 

Д”СП” - Смолян 
 
 
Община Смолян 
Об С на БЧК-Смолян 
 
 
Община Смолян 
Об С на БЧК-Смолян 

 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
Проектни дейности 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 

В рамките на бюджета 
на институциите 

В рамките на бюджета 
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близост до масовите детски градини и училища 

8. Диагностика и комплексно оценяване на индивидуалните потребности и 
ресурсите на дете с увреждане в най-ранна възраст и подкрепа на неговото 
семейство чрез предоставяне на социални услуги, социални добавки и 
помощни средства и медицински изделия, компенсиращи дефицита на 
детето. 

9. Изнесено предлагане на логопедични и рехабилитационни услуги от 
ДЦДВУ – Смолян  на нуждаещите се деца в община Смолян. 

10. Повишаване на информираността относно приемната грижа на широката 
общественост и на отделни професионални групи на територията на община 
Смолян. 

11. Развитие и предоставяне на услугата „Приемна грижа” в община 
Смолян.. Консултиране и подпомагане на хората, заявили интерес към 
приемната грижа, чрез предоставяне на допълнителна информация, 
предоставяне на комплект документи, подпомагане при подготовката на 
документите; обучения и оценявания; участие в процеса на напасване 
опознаване и подготовката за настаняване на децата при приемните 
семейства;  

12. Поддържане на връзка с медиите и подготовка на материали за 
публикуване в местния печат, излъчване на  филми и клипове за приемната 
грижа в средствата за масова информация в община Смолян.         

 

13. Периодични заседания на Комисията за детето при Община Смолян във 
връзка с решаване на широк кръг от въпроси за развитието на децата. 

 

 

 

14. Периодични заседания на Регионален съвет по приемна грижа, 

Д”СП” – Смолян

Община Смолян;  

 

ЦОП - Смолян 

 

 
 
Община Смолян, 
ДЦДВУ – Смолян 
Обл.център по приемна 
грижа; ЦОП; Д „СП”; 
ОбС на БЧК-Смолян 

 

Обл.център по приемна 
грижа; ЦОП; Д „СП”; 
Местни и регионални 
печатни и електронни 
медии 
 
 

Обл.център по приемна 
грижа; ЦОП; Д „СП”; 
Местни и регионални 
печатни и електронни 
медии 
Община Смолян, Отдел 
„Закрила на детето”, 
МКБППМН; Филиал на 
ПУ „П.Хилендарски”, 
Смолян; РУ на МВР; 
ОбС на БЧК и др. 

на институциите 
 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите 
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изграден в рамките на проект „Разширяване на модела на приемната грижа 
в България”. 

Обл.център по приемна 
грижа 

2. Провеждане на 
процеса на реформа 
в грижата и 
спазването на 
правата на децата, 
отглеждани в 
специализирани 
институции. 
 

1. Участие на община Смолян в проекта „Детство за всички”  

- изграждане на Център за настаняване от семеен тип за деца с 
увреждания. 

2. Развитие на услугата приемна грижа, насочена към децата, които 
времено или по-продължително не могат да бъдат отглеждани от своите 
семейства, чрез участие в проекти и информационни кампании.  

3. Реализиране на Проекта „ Подобряване благосъстоянието на децата от 
Община Смолян чрез превенция на социалното изключване” , насочен към: 
подобряване на училищната готовност на децата от семейства с ниски 
доходи и децата с увреждания на възраст от 3 до 7 години; повишаване 
благосъстоянието на децата и разширяване на обхвата на предоставяните 
за тази целева група услуги. 

4. Популяризиране на възможностите на социалните услуги за начините и 
видовете на подкрепа на деца и семейства в нужда. 

Община Смолян, 
Държавна агенция за 
закрила на детето 
/ДАЗД/ 

Община Смолян, НПО 
Д”СП” – Смолян 
 
 

Община Смолян,  
 
 
 

 
Община Смолян Д”СП” 
– Смолян, ЦОП -
Смолян 

Проектно финансиране 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
Проектно финансиране 
 
 
 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите 

3. 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. 
 
 
 
 

Община Смолян, 
Д“СП” – Смолян 
 
Местни органи за 
закрила на детето 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
Проектно финансиране 
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 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел 
 

Дейност Отговорни 
институции 

Финансово 
осигуряване 

1. Разработван

е и изпълнение на 
цялостна програма 
за подобряване на 
майчиното и 
детското здраве.  
 

1. Стимулиране на посещения при личен лекар и специалист от бременни и 
родилки, както и от майки с деца от етнокултурните общности, при които е 
установен такъв проблем.  

2. Прилагане на механизъм за по-пълно обхващане на децата в 
профилактични прегледи и имунизации, включително при децата от 
етническите малцинства, непосещаващи детски заведения и училища. 

3. В МБАЛ – Смолян да бъде определен специалист, който да осъществява 
връзка с Д”СП” – Смолян, за незабавна подкрепа на семейството при 
раждане на дете с увреждане, която да се предоставя от медицински 
персонал от Неонатологичното отделение и социални работници.  

Д”СП” – Смолян, 
ЦОП - Смолян 
 
 
РЗИ – Смолян, 
Общо практикуващи

лекари /ОПЛ/;Д”СП” -
Смолян 

МБАЛ – Смолян 
Д”СП” - Смолян 
 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 

2. Разширяван

е на 
профилактичните 
мерки и 
превантивните 
програми за ранна 
превенция на 
рисковете и 
рисковото 
поиведение на 
децата 
 
 
 
 
 

1. Участие в Проект „Слушайте детето – подобряване на превенцията и 
достъпа до услуги на деца и подрастващи, експериментиращи и 
употребяващи наркотични вещества”.  
 
2. Провеждане на информационни кампании за повишаване на 
информираността на децата за разпространението на ХИВ / СПИН и 
полово предавани болести. 

3. Реализиране на дейности сред деца на улицата и от уязвимите групи по 
Програма „Подобряване на контрола на туберкулозата в България” – 
компонент 4 „Намаляване на трансмисията на туберкулоза сред лица, 
употребяващи инжекционно наркотици; лица с алкохолна зависимост; деца 
на улицата; бежанци и търсещи убежище”, както и по други програми с 
такава насоченост. 

4. Провеждане на здравно-образователни и здравно-промотивни дейности 
сред учениците в община Смолян за : 

ОбСНВ, РЗИ - Смолян, 
РУ”П” - Смолян 
 
 
РЗИ - Смолян 
Об.съвет на БЧК-
Смолян 
 
РЗИ - Смолян,  
 
 
 
 
 
РЗИ – Смолян 
Об.съвет на БЧК-

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
Проектно финансиране 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
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- Световен ден за жертвите от СПИН  
- Световен ден за борба със СПИН  
- Световния ден без тютюнопушене  
- Световен ден за борба с наркоманията 

5. Консултиране на желаещи млади хора да откажат тютюнопушенето в 
кабинета на РЗИ 

6. Изготвяне и разпространение  в училищата  и детските градини на 
информационни материали по въпросите на СПИН и СПИ зависимостите и 
др.   

7. Профилактика на социално значимите заболявания сред децата  

8. Проучване на фактическото хранене в организираните детски и 
ученически колективи на територията на Община Смолян. 

9. Изготвяне на анализа за храненето на деца и ученици в организираните 
колективи на територията на община Смолян 

10. Среща с общинското ръководство за преодоляване на проблеми, 
свързани със здравословното хранене в организираните колективи. 

11. Провеждане на обучения в училищата и детските градини на Община 
Смолян по въпроси на: 

-Здравословно хранене; - профилактика на остеопорозата; - вредните 
въздействия на факторите на околната среда върху здравето ни  

12. Разпространение и разясняване на Националните препоръки за 
здравословно хранене, разработени за различните възрастови групи деца и 
ученици 

13. Консултиране на децата и техните родители по въпроси на 
здравословното и диетично хранене в кабинетите на РЗИ 

14. Ежедневно провеждане на кампании за борба със затлъстяването и 
естественото хранене на кърмачетата . 

Смолян 
 
 
 
РЗИ – Смолян 
 
 
РЗИ – Смолян 
Община Смолян; 
Училища и училищни 
настоятелства 

РЗИ – Смолян 
 
РЗИ – Смолян; 
Община Смолян 
 
РЗИ – Смолян 
Община Смолян; 
Училища и училищни 
настоятелства 
 
РЗИ – Смолян 
 
РЗИ – Смолян 
 
 
 
РЗИ – Смолян 
 
РЗИ – Смолян 
 
 

 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите;  
 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 
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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 - 2012 

15. Провеждане на сравнително анкетно проучване сред 50% от 
шестокласниците на гр. Смолян за определяне навици, нагласи и познания 
в областта на здравословно хранене. 

16. Наблюдение на здравословното състояние и физическо развитие на 
децата и учениците от Община Смолян 

17. Срещи с общинското ръководство за преодоляване на проблеми и
набелязване на дейности за подобряване здравословното състояние на децата
и учениците . 

РЗИ – Смолян 
 
 
РЗИ – Смолян 
Община Смолян 

В рамките на бюджета 
на институциите; 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 

3. Оптимизиране и 
повишаване 
качеството и 
достъпа до здравни 
услуги на децата. 
 
 

1. Усъвършенстване на промотивно-профилактичната дейност 
/имунизации, правилно хранене, ограничаване влиянието на вредните 
фактори и неинфекциозните заболявания. 

2. Осигуряване на качествена и достъпна рехабилитация на деца с 
увреждания. 

3. Работа с родителите относно провеждане на здравните грижи на 
децата. 

РЗИ – Смолян 
Община Смолян 
 
Община Смолян; 
МБАЛ; Социални 
услуги в общността 
Община Смолян; 
РЗИ; МБАЛ; 
Социални услуги в 
общността 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 

ОБРАЗОВАНИЕ 
ООСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВСИЧКИ ДЕЦА 
Цел Дейност Отговорни 

институции 
Финансово 
осигуряване 

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

1. Прилагане на Координационен механизъм за идентифициране и работа с 
необхванати, отпаднали и застрашени от отпадане от образователната 
система деца. 

 

2. Разработване на механизъм за проследяване на записването и 

РИО на МОМН – 
Смолян; Община 
Смолян; Училища в 
общината; Д”СП” - 
Смолян 
РИО на МОМН – 
Смолян 

В рамките на 
бюджета  
на институциите 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите; 
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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 - 2012 

децата в 
образователната 
система. 
 
 
 
 
 

движението на образователната система на децата 

 3. Разработване и предлагане на процедури, гарантиращи пълен обхват на 
задължително обучение на деца от 5 и 6 годишна възраст в детските 
градини и включване в задължителни целодневна  организация  на обучение 
за ученици от І – ІV клас. 

 4. Създаване на информационна система за събиране на данни за отпаднали 
и застрашени  от отпадане ученици на общинско ниво. 

 5. Повишаване ролята на училищните настоятелства в създаването на 
стимулираща учебна среда чрез разработване на проекти по програма за 
образование. 

 6. Интегриране на деца от ромски произход в образователната система, 
чрез прилагане на подходящи обучителни методи и работа със семействата. 
  
  
  
 7.Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 
специални образователни потребности, чрез организиране и провеждане на 
информационни кампании на общинско ниво и предоставяне на актуална 
информация на родители  на деца със СОП за процеса на включващото 
обучение. 

8. Подобряване на системата за комплексно педагогическо оценяване на 
деца със специални образователни потребности /СОП/ и въвеждане на 
индивидуални програми в общоборазоветлните училища за децата и 
учениците с обучителни трудности. 

9. Провеждане на периодични обучения на учители и възпитатели, които 
работят с деца със СОП в общообразователната среда и с деца от 
етническите малцинства.  
 
10. Осигуряване на достъпна архитуктурна среда за децата със СОП във 
всички детски градини, училища и обслужващи звена.  

Училища в общината 
РИО на МОМН – 
Смолян; Община 
Смолян; Училища в 
общината; Д”СП” - 
Смолян  
РИО на МОМН – 
Смолян; Училища в 
общината; Община 
Смолян 
 
 
Община Смолян; 
Училища в 
общината; Училищни 
настоятелства 

РИО на МОМН – 
Смолян; Училища в 
общината; Община 
Смолян 
 
 
РИО на МОМН – 
Смолян; Община 
Смолян; Ресурсен 
център гр. Смолян, 
 
РИО на МОМН – 
Смолян; Ресурсен 
център гр. Смолян, 
Община Смолян 
 
Община Смолян 

 
В рамките на бюджета на
институциите; 
 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите; 
 
 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите; 
 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите; 
 
 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите; 
 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите; 
 
 
 
Проектно финансиране 
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ОБЩИНА 
СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 - 2012 

 
 

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 
противодействиет

о 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 
 
Училища в община 
Смолян; Об.съвет на 
БЧК-Смолян 
МКБППМН; 
Инспекция по  
труда – Смолян; 
РУ”П” - Смолян, 
МКБППМН, Д”СП” - 
Смолян 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 
Проектно финансиране 
 
 
В рамките на бюджета на
институциите; 

2.  
Повишаване 
ефективността на 
закрилата на 
непридружени 
деца и деца – 
жертви на трафик, 
завръщащи се от 
чужбина и 
непридружени 
деца – граждани 

1. Взаимодействие между органите за закрила на детето на местно ниво при 
прилагане на Координоционния 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. 

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

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
В рамките на бюджета
на институциите; 
 
В рамките на бюджета
на институциите; 
Проектно финансиране 
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СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2011 - 2012 

на трети страни.  Смолян 
 

3.Осигуряване  
правото на децата 
правонарушители 
на справедливо и 
законосъобразно 
отношение при 
зачитане на 
тяхното 
достойнство 

1. Системно провеждане на индивидуално – възпитателна работа и 
психологическо консултиране на деца, извършители на противообществени 
прояви.  
 
 

МКБППМН, РУ”П” –
Смолян, Д”СП” -
Смолян 
 
 

В рамките на 
бюджета 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. Подобряване на условията за спорт на децата в 
образователните инсттицуии /Включване на детски градини и 
училища от община Смолян в проекти, финансирани по ОП 
“РЧР” за подобряване на средата и достъпа до образование и 
обучение/. 

2. Организиране и участие в ученически игри през учебната 2011-
2012 година.   

3. Осъществяване на извънкласни дейности в следните 
направления – спортно - туристическо, научно - познавателно и 
художествено - творческо. 

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

5. Осигуряване на безплатни спортни услуги за децата с 
увреждания по Програма „Спорт за децата в свободното време”. 

 
Община Смолян 
Училища и  
детски градини, 
 
Община Смолян, 
Спортни клубове; 

Училища в  
община Смолян 
 

Община Смолян, 
Училища и  
детски градини 
 
 
 
Община Смолян,  

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
Проектно финансиране; 
Дарители 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
Проектно финансиране; 
Дарители 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
Проектно финансиране;  
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
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6. Организиране на съвместни спортни състезания на децата от 
Дома за деца, лишени от родителска грижа с. Широка лъка и 
останалите деца. 

7. 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.   
 

ОДК,Училища в общината 
Училища в общината, 
ОДК; Студентски съвет 

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

 
Проектно финансиране; 
Дарители 
 
 
Проектно финансиране; 
Дарители 
 
 

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

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

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

3. Изграждане, реконструкция и модернизация на спортни обекти 
и съоръжения за създаване на условия за достъпна среда за 
хората с увреждания.  

ДЦДВУ – Смолян, 
ОДК, СИБ 
 
РИО на МОМН – Смолян 
Община Смолян, ОДК, 
 
 
Община Смолян,  
 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
Проектно финансиране;  
 

3. Достъп на 
всички деца до 
културни дейностии  
дейности за 
свободното време. 

1. Насърчаване участието на всички деца в културни дейности и 
дейности за свободното време чрез мрежата от клутурни 
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. 

РИО на МОМН – Смолян 
Община Смолян, ОДК, 
 
 
 
РИО на МОМН – Смолян 
Община Смолян, ОДК, 
 
 
 
 
 
 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
 
 
В рамките на бюджета 
на институциите 
Проектно финансиране 
 
 
 
 
В рамките на бюджета 
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4. Осигуряване на отдих за децата, настанени в ДДЛРГ с. 
Широка лъка, по време на ваканциите. 

5. Финален етап на турнира за Евро Родопска купа на средните 
училища от град Смолян;  

6. Второ издание на фестивала „Открити улици”, проведен по идея
на ученици от ГПЧЕ „Иван Вазов” Смолян 

ДДЛРГ с. Широка лъка; НПО
Община Смолян; дарители. 
 

Сдружение „Нови Хоризонти” 

Сдружение „Нови Хоризонти” 

на институциите; 
Дарители 
 
Проектно финансиране 
 
 
Проектно финансиране 

5. Насърчаване 
и стимулиране на  
на изявите 
даровитите деца. 

1. Популяризиране сред децата и родителите на Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2011 г. и 2012г. 
 
2. Предоставяне на стипендии и еднократно финансово 
подпомагане на деца с изявени дарби за Програмата за мерките за 
закрила на деца с изявени дарби за 2011 – 2012 г. 

Община Смолян 
 
 
Община Смолян; НПО; 
Дарители 

В рамките на бюджета 
на институциите 
 
В рамките на бюджета 
на институциите; 
Дарители 
 

УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА 
Цел Дейност Отговорни институции Финансово 

осигуряване 
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 „С какво мога да бъда полезен на 
местната общност в Смолян”; 

3. Обучение за планиране и реализиране на доброволческа 
акция. 

3. Провеждане на доброволческа акция, избрана по идея на 
ученици. 

Община Смолян; УНИЦЕФ; 
неправителствени организации; 
Образователни и културни 
институции; родителски 
настоятелства; Медии;  
Сдружение „Нови Хоризонти” 

 

Сдружение „Нови Хоризонти 

 
Сдружение „Нови Хоризонти 

В рамките на бюджета 
на институциите; 
проектни предложения; 
дарители и др. 
 

 
 
Проектно финансиране 
 
Проектно финансиране 
Проектно финансиране 
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Цел 2. Включване на 
децата в 
доброволчески 
дейности за 
формиране на 
положителна 
нагласа към 
доброволчеството. 

1. Обучения за планиране и реализиране на доброволческа 
акция; 

2. Провеждане на Акция „Биоразнообразие, климат и енергия”; 
Участие на студентската общност съвместно с децата при 
организирането и провеждането на различни културни, спортни, 
извънкласни и доброволчески прояви. 
 
 

Сдружение „Нови Хоризонти” 
Сдр. „Нови Хоризонти” 
 
Филиал на ПУ „П. Хилендарски”-
Смолян – Студентски съвет 

В рамките на бюджета 
на институциите; 
 
Проектно финансиране 

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; Общини 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. 

Община Смолян; РИО на МОМН –
Смолян; Училища и детски 
градини и училищни 
настоятелства; Местни и 
регионални медии 

В рамките на бюджета 
на институциите 

 2. Разработване на механизми и номиниране на най-добрите 
постижения на децата от общината.  

Община Смолян; РИО на МОМН –
Смолян; Училища и детски 
градини и училищни 
настоятелства; Местни и 
регионални медии; НПО 

В рамките на бюджета 
на институциите 

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

Община Смолян; РИО на МОМН –
Смолян; Училища и детски 
градини и училищни 
настоятелства; Местни и 
регионални медии; НПО 

В рамките на бюджета 
на институциите 
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