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ОБЩИНА СМОЛЯН 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2009 – 2010 г. 
Р Е Ш Е Н И Е № 356 НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СМОЛЯН, ВЗЕТО НА ЗАСЕДАНИЕТО МУ, СЪСТОЯЛО СЕ НА 17.12.2009 ГОДИНА, ПРОТОКОЛ № 23 

 

 

ПРИОРИТЕТ І.  НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

Цел  Дейност  Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

Срок  

1.1. Насочване към програми за заетост и финансова 
подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 
месечно социално подпомагане, за децата, които 
отглеждат. 

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян /Д „СП”/ 

В рамките на 
бюджета на 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане” 

2009-2010 

 

 

1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и 
изпълнение на основната цел на ЗЗД – отглеждане на 
децата в семейна среда, чрез развитието на 
алтернативни услуги за деца /например: „приемна 
грижа”/, както и чрез предоставяне на финансови 
помощи и/или помощи в натура. 

 

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян,  

Община Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 
 

2009-2010 

 

 

 

1. Развиване на 
система за 
подкрепа на 
отговорно 

родителство. 

1.3. Учредяване на клуб „Приемно семейство”, с цел 
популяризиране на възможностите за алтернативна 
грижа в семейна среда за деца в риск. 

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян,  

Община Смолян 

Център за обществена подкрепа 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 

2010 
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1.4. Подкрепа на семействата с деца до завършване на 
средно образование на детето, но не повече от 20-
годишна възраст, обвързана с редовното посещаване 
на училище.  

 

Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни 
/МКБППМН/,  Дирекция 
”Социално подпомагане” - Смолян
Център за обществена подкрепа 
/ЦОП/ - Смолян, Учебни заведения
от общината  

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 
 
 
 

2009-2010 

 

 

 

1.5. Организиране на информационни кампании за 
насърчаване на отговорното родителство.  

 

Община Смолян, 
Неправителствени организации 
/НПО/, МСС – България 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2010 

 

 

1.6. Финансово подпомагане на деца и техните 
семейства в неравностойно социално положение. 

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян, Община 
Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2009-2010 

 

1.7. Развитие на комплекс от услуги, предлагани в 
Център за обществена подкрепа, гр.Смолян и 
разработване на методика. 

 

Община Смолян, Международна 
социална служба-България /МСС/ 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 
2009-2010 

 

2.1.Разработване на минимален набор от услуги и 
дейности по превенция на изоставянето на дете и 
настаняването му в специализирана институция.  

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян  
 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2009-2010 
 
 
 

2. Развиване на 
мерки в 

подкрепа на 
родителите 

при наличие на 
риск за 

изоставяне  на 
детето. 

 

2.2. Взаимодействие между Отдел “Закрила на детето” 
и МБАЛ – Смолян за превенция на изоставянето на 
ниво “Родилен дом” и насочване на децата и 
семействата при необходимост към Звено “Майка и 
бебе”. 

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян , 
Многопрофилна болница за 
активно лечение /МБАЛ/ - 
Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 

2009-2010 
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2.3. Осъществяване на мерки за предотвратяване на 
изоставянето, чрез осигуряване на педагогическа, 
психологическа и правна помощ на родителите. 
Насочване към подходящи социални услуги в 
общността. 
 

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян , Център 
за обществена подкрепа – 
Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 

2009-2010 
 
 
 
 

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

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян,  
Община Смолян 
 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 

 
2009-2010 

 
 

2.5. Осигуряване на подходяща подкрепа за децата с 
увреждания и техните семейства, вкл. достъп до 
социални услуги и закрила, която да им позволи да 
останат в семейството. 
 
 

Дирекция ”Социално 
подпомагане”- Смолян, Община 
Смолян, Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания 
„Звънче”  

 
В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 

2009-2010 

3.1. Оценка на предоставяните социални услуги за деца 
и семейства в общността и разработване на общинска 
политика за развитието им. 
 

Община Смолян, 
Д“СП” – Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2010 

3.2.Взаимодействие между институциите за изпълнение 
на проект “Децата на Смолян – споделена грижа и 
отговорност”, свързан с разкриване и функциониране 
на услугите “Приемна грижа” и “Център за настаняване 
от семеен тип” за деца над 15 години.  

Община Смолян, 
Неправителствени организации, 
МСС – България,  Дирекция 
”Социално подпомагане”- 
Смолян 

В рамките на 
проекта и на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

 

2009 

3.3.  Разработване и реализиране на проект за 
изграждане на Център за настаняване от семеен тип за 
деца от 3 до 7 години 

Община Смолян 
 

В рамките на 
проекта и на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2009-2010 

3. Развиване на 
нов тип 

социални услуги 
и форми на 
грижа в 

общността и 
институциите. 

 

 

 

 

 

 

 
3.4. Актуализиране на концепцията за 
преструктуриране и реформиране на Дома за деца 

Община Смолян, Дирекция 
„Социално подпомагане”/отдел 

В рамките на 
бюджета на 

2010 
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Цел Дейност Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

Срок 

лишени от родителски грижи, с. Широка лъка „Закрила на детето” отговорните 
институции 

 

 

 

3.5. Изнесено предлагане на логопедични и 
рехабилитационни услуги от Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания „Звънче” – Смолян  на 
нуждаещите се деца в община Смолян. 
 

Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания 
„Звънче” – Смолян /ДЦДВУ/ 
 
 
 

В рамките на 
бюджета на Дневния 

център 

 

2009-2010 

ПРИОРИТЕТ ІІ :       ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО 
ОБРАЗОВАНИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

1. Разработване на 
механизъм  за 
проследяване на 
обхванатите и 

необхванати деца и 
движението в 

образователната 
система. 

1.1. Разработване и прилагане на система за оценка на
риска от напускане на образователната система. 

 

Община Смолян,  

Училища в община Смолян  

 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2010 

2.1. Организиране и провеждане на информационни 
кампании на общинско ниво за включващо обучение. 

 

Ресурсен център, Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2009-2010 2. Продължаване на 
политиката за 
включващо 

обучение на децата 
със специални 
образователни 
потребности. 

2.2. Предоставяне на актуална информация на 
родители  на деца със  специални образователни 
потребности /СОП/  за процеса на включващото 
обучение. 

 

Ресурсен център, Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
отговорната 
институция 

2009-2010 
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3.1. Съдействие на образователните институции за 
обхващане в училище на подлежащите на 
задължително образование деца и ограничаване на 
отпадането от училище на деца. 

 

Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни, 
Община Смолян, Дирекция 
”Социално подпомагане”- 
Смолян, Регионален инспекторат 
по образование, 

Община Смолян, Училища в 
община Смолян  

 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2009-2010 

3.2. Реализиране на програми и проекти за 
организиране  на форми за привличане и адаптиране 
към учебния  процес на необхванатите от училище 
ученици. 

Дирекция ”Социално 
подпомагане” – Смолян, Център 
за обществена подкрепа – 
Смолян, Училищата в община 
Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2009-2010 

3. Развиване на 
образователни и 
социални услуги, 
насочени към 
отпадналите и 

необхванати деца 
от 

образователната 
система. 

 

3.3 Осъществяване на информационна кампания за 
мотивиране и насърчаване на децата от  ромски 
произход за записването им в училище и  редовното 
им посещение на учебни занятия. 

Дирекция ”Социално 
подпомагане” - Смолян , Център 
за обществена подкрепа – 
Смолян, Училищата в община 
Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
отговорните 
институции 

2009-2010 

ПРИОРИТЕТ ІІІ :      ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Цел  Дейност  Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

Срок  

1. Намаляване 
на броя на децата, 

страдащи от 
социално-значими 

заболявания. 

1. 1. Повишаване информираността на децата по 
въпроси на здравословното и диетично хранене.  

Регионална инспекция по 
опазване и контрол на 
общественото здраве /РИОКОЗ/ 

Областен съвет на Български 
червен кръст, Медии 

В рамките на 
бюджета на 
институцията 

2009-2010 
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1.2. Провеждане на обучения по здравословно 
хранене в училищата и детските градини на 
територията на община Смолян. 

Регионална инспекция по 
опазване и контрол на 
общественото здраве , Училища 
и детски градини 

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

1.3. Осъществяване на контрол върху фактическото 
хранене на децата и учениците в община Смолян. 

Регионална инспекция по 
опазване и контрол на 
общественото здраве 

В рамките на 
бюджета на 
институцията 

2009-2010 

1.4. Разпространение на Ръководството по хранене 
за лични и социални асистенти на деца с 
увреждания за правилно и здравословно хранене.  

Дирекция ”Социално 
подпомагане” - Смолян ,  
Регионална инспекция по опазване
и контрол на общественото здраве

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

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

Регионална инспекция по 
опазване и контрол на 
общественото здраве  

В рамките на 
бюджета на 
институцията 

2009-2010 

1.6. Провеждане на анкетно проучване сред 
шестокласниците от гр. Смолян, относно познанията 
и нагласите им в областта на здравословното 
хранене 

Регионална инспекция по 
опазване и контрол на 
общественото здраве  

В рамките на 
бюджета на 
институцията 

2010 

1.7. Провеждане на национални кампании за борба 
със затлъстяването и естественото хранене при 
кърмачетата. 

Регионална инспекция по 
опазване и контрол на 
общественото здраве  

В рамките на 
бюджета на 
институцията 

2010 

2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за опазване 
физическото и 
психическото 

здраве на децата. 

2.1. Предоставяне на консултации и оказване 
подкрепа на децата и семействата чрез насочване 
към социални услуги в общността за опазване на 
физическото и психическо им здраве и 
емоционалното развитие.   

Регионална инспекция по опазване
и контрол на общественото здраве 
Дирекция ”Социално 
подпомагане” - Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2019 



 7 

3.1. Провеждане на информационни кампании  и 
разпространение на информационни материали сред 
децата в училищна възраст за повишаване на 
информираността им за предпазване от ХИВ / 
СПИН и полово предавани болести. 

Регионална инспекция по 
опазване и контрол на 
общественото здраве, Обл. съвет 
на БЧК, Училища в община 
Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

3.2. Организиране и провеждане на мероприятия  за 
отбелязване на Световния ден за борба със СПИН и 
за жертвите от СПИН и лятна кампания за 
безопасно сексуално поведение сред младите хора. 

Регионална инспекция по опазване
и контрол на общественото здраве 
Обл.съвет на БЧК, 
Училища в община Смолян, 
Общински детски и младежки 
център /ОДМЦ/ 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

3.3. Предоставяне на информация за ХИВ/СПИН, 
полово предавани инфекции и информация за 
зависимостите, включена в учебното съдържание по 
предметите “Човекът и природата”, “ Биология и 
здравно образование”, както и в тематичния план на 
класните ръководители.  

Общински съвет по наркотични 
вещества /ОбСНВ/,  Регионална 
инспекция по опазване и контрол 
на общественото здраве , 
Училищата от община Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

3.4. Организиране и провеждане на срещи, беседи и 
видеопокази на тема „Превенция на наркоманното 
поведение сред младите хора” с участието на 
ученици от училища в гр. Смолян. 

РУ на МВР - Смолян,  Общински 
съвет по наркотични вещества, 
Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни, 
Обл.съвет на БЧК, Училищата от 
община Смолян  

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

3. Повишаване 
информираността 

на децата за 
разпространение на 

ХИВ/СПИН, 
болести, предавани 

по полов път и 
злоупотреба с 
психоактивни 
вещества. 

3.5. Провеждане на Детска полицейска академия – 
инициатива на ОДП – Смолян, с предоставяне и 
разпространение на здравно – образователни 
материали и оказване на методична помощ по 
въпросите на зависимостите. 

 

 

РУ на МВР – Смолян, 
Училищата от община Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 
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ПРИОРИТЕТ ІV.      ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Цел  Дейност  Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

Срок  

1.1. Популяризиране дейността на Отдел “Закрила 
на детето”, свързана с предотвратяване на риска 
от насилие в семейството, училището и на 
улицата. 

 

Д”СП” – Смолян, РУ на МВР - 
Смолян, Училища в община 
Смолян  

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

 

1.2. Разпространение и популяризиране на 
различни информационни материали в училищата 
за превенция на насилието между и върху деца и 
правото им на закрила от всички форми на 
насилие. 

 

Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни, 
Център за обществена подкрепа 
– Смолян, Училища в община 
Смолян, Д”СП” – Смолян,  

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

1.3. Провеждане на кампания сред ученици от 6-
клас в училищата на гр. Смолян за превенция на 
насилието под надслов “Спри насилието! ДНЕС”. 

 

Център за обществена подкрепа 
– Смолян, Училища в Смолян, 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009 

1.4. Сформиране на клуб “SOS Агресия” с ученици 
от среден и горен курс от общинските училища.  

Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009 

1.5. Спортни мероприятия под надслов “Спорт, 
здраве, живот” с мото “Не на агресията” и “Живей 
активно – свят без дрога”.  

Училища в община Смолян,  
Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни  

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2010 

1.Повишаване 
осведомеността 
на обществото 
относно правата 

на детето и 
насилието над 

деца, и 
стимулиране на 
обществената 
активност за 

намаляване броя 
на децата, 
жертви на 
насилие. 

 

1.6.  Обучение на социално - уязвими групи деца и 
младежи, по програми, свързани с насилието и 
трафика на хора. 

Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни, РУ 
на МВР - Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 
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1.7. Провеждане на информационна кампания за 
повишаване осведомеността на обществото по 
проблемите на трафика на хора, включително 
запознаване с възможностите за легална работа в 
чужбина. 

Д”БТ” – Смолян, Дирекция 
”Инспекция по труда”–Смолян,  
Д”СП” – Смолян, РУ на МВР –
Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

1.8. Сформиране на мултидисциплинарен екип и  
извършване на проверки за идентифициране на 
деца, въвлечени в най-тежки форми на детски труд. 

 

Дирекция ”Бюро по труда” – 
Смолян, Дирекция ”Инспекция по 
труда”–Смолян,  

Д”СП” – Смолян,  Районно 
управление на Министерство на 
вътрешните работи – Смолян – 
Смолян, 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

1.9. Осъществяване на акции с цел превенция на 
попадането на деца на улицата, и разширяване 
обхвата  на работа на мултидисциплинарните 
екипи, като се  обхванат всички целеви групи деца 
на улицата. 

Д”СП” – Смолян,  Районно 
управление на Министерство на 
вътрешните работи – Смолян ,   
Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни ,  
Училищата от община Смолян, 
ЦОП-Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

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

 

Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни, РПУ 
– Смолян, Д”СП” - Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 2. Спазване правата 
на децата 

правонарушители 
по отношение на 
справедливо и 

законосъобразно 
отношение и 
зачитане на 
тяхното 

достойнство 

2.2. Провеждане на срещи и беседи с родители на 
малолетни и непълнолетни правонарушители, с 
техните учители, възпитатели и педагогически 
съветници. 

Местна комисия за  борба с 
противообществени прояви на 
малолетни и непълнолетни,  
Районно управление на 
Министерство на вътрешните 
работи – Смолян , Д”СП” – 
Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

3. Повишаване 
осведомеността, 

3.1. Актуализиране и разширяване на обхванатите 
деца и училища в Националната програма “Работа 

Районно управление на 
Министерство на вътрешните 

В рамките на 
бюджета на 

2010 
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ангажираността и 
чувствителността 

на широката 
общественост, на 
децата и техните 
семейства към 
случаите на 
насилие и 

злоупотреба с деца. 

на полицията в училище”.  работи – Смолян, Училищата от 
община Смолян 

институциите 

ПРИОРИТЕТ V.  НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

 

Цел  Дейност  Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

Срок  

1.1. Актуализиране на информацията за детските и 
съвети в училищата от община Смолян. 

Училищни настоятелства, 
педагогически съветници, 
община Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 1. Подкрепа и 
гарантиране 

правото на децата 
за изразяване на 
мнение, идеи и 
препоръки при 
разработване и 
прилагане на 
общинската 
политика за 
детето. 

1.2. Разработване и прилагане на модел, подкрепящ 
участието на децата в обсъждането и реализацията 
на идеи и предложения при провеждането на 
общинската политика за децата. 

Училищни настоятелства, 
педагогически съветници, 
община Смолян, Общински 
детски и младежки комплекс, 
Младежки неправителствени 
организации 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и по 
проекти 

2009-2010 

2.1. Усъвършенстване на механизмите за 
взаимодействие и сътрудничество между 
детските/младежки съвети и местните власти. 

Училищни настоятелства, 
педагогически съветници, 
община Смолян, Общински 
съвет, Общински детски и 
младежки комплекс, младежки 
неправителствени организации 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и по 
проекти 

2009-2010 2. Създаване на 
механизми за 

сътрудничество и 
популяризиране на 
успешни практики. 

 

 2.2. Популяризиране на успешни местни, 
национални и международни практики за детска 
активност.   

Местни, регионални и 
национално представени медии,  
Училищни настоятелства, 
педагогически съветници, 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и по 
проекти 

2009-2010 
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община Смолян, Общински 
детски и младежки комплекс, 
младежки неправителствени 
организации 

3.1. Утвърждаване и финансово обезпечаване на 
общинските инициативи „Красив Смолян” и 
„Археологическо лято”   като форми за изучаване, 
съхраняване и популяризиране на културно-
историческото наследство и опазване на околната 
среда 

 

Община Смолян, Регионален 
исторически музей, Общински 
детски и младежки комплекс 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и по 
проекти 

2009-2010 3. Осигуряване на 
възможност за 

участие на децата  
в общински и 
международни 

прояви. 

3.2. Подкрепа и участие на децата от община 
Смолян в международни младежки обмени, в 
местни, национални и международни културни 
прояви. 

 

Община Смолян, Училищни 
ръководства, Неправителствени 
организации 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и по 
проекти 

2009-2010 

ПРИОРИТЕТ VІ.  ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 

 

Цел  Дейност  Отговорни институции Финансово 
осигуряване 

Срок  

1.1. Участие на децата в ученически игри през 
учебната 2009-2010 година – програма “Научи се да 
плуваш”, програма “Спорт за децата в свободното 
време”. 

Община Смолян, Спортен клуб 
“Плуване”, Училища в община 
Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 1.Създаване на 
възможности за 

увеличаване броя на 
децата, участващи 

в различни 
спортни, културни, 

развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и други 

занимания в 
свободното време. 

 

1.2. Включване на детски градини и училища от 
община Смолян в проекти, финансирани по 
линия на Оперативна програма  “Развитие на 
човешките ресурси” за подобряване на средата и 
достъпа до образование и обучение. 

 

Община Смолян, Училища и 
детски градини 

 

 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и 
бюджета на 
проектите 

 

 

2009-2010 
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1.3. Изпълнение на Националния календар на 
Министерство на образованието младежта и спорта 
и провеждане на ученически игри с включване на 
децата в различни видове спорт. 
 

Община Смолян, Общински 
детски младежки център - 
Смолян, Училища в общината 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

 

 

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

Община Смолян ,  Общински 
детски младежки център - Смолян

 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и по 
проекти 

2009-2010 

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

Дневен център за деца и 
възрастни с увреждания – 
Смолян,  Общински детски 
младежки център - Смолян, СИБ 

 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

 

2.2. Организиране на лятно театрално училище, 
включващо занимания по интереси, за децата от 
Дома за деца лишени от родителска грижа,  с. 
Широка лъка, както и за други деца в неравностойно 
социално положение.   

Дом за деца лишени от родителска
грижа,  с. Широка лъка,  /ДДЛРГ/ 
Неправителствени организации 

 

 

В рамките на 
бюджета на 

институциите и по 
проекти 

2009-2010 

2.Разширяване на 
възможностите за 
участие на децата 
с увреждания и 
децата в риск  в 

различни форми на 
отдих, спорт, 

културни дейности 
и занимания по 

интереси. 

2.3. Осигуряване на летен отдих за децата, 
настанени в Дом за деца лишени от родителска 
грижа, с. Широка лъка. 
 

ДДЛРГ с. Широка лъка, 

Община Смолян 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

 2.4.  Осигуряване на летен отдих за децата, живеещи 
в Център за настаняване от семеен тип, Смолян. 
 

Община Смолян В рамките на 
бюджета на 

2010 
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Комисия за детето при Община Смолян 

социалната услуга в 
общността и чрез 

дарения. 

3.1.  Популяризиране сред децата и родителите на 
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби за 2009г. 

 

Община Смолян, Д”СП” – Смолян

Медии 

В рамките на 
бюджета на 
институциите 

2009-2010 

3.2. Предоставяне на стипендии на деца с изявени 
дарби. 

Община Смолян В рамките на 
бюджета на 
институцията 

2010 

3. Насърчаване на 
деца с изявени 

дарби. 

3.3. Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на деца с изявени дарби чрез 
еднократно финансово подпомагане. 

Община Смолян 

 

В рамките на 
бюджета на 
институцията 

2010 


