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ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  ІІ  

  ННААММААЛЛЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ДДЕЕТТССККААТТАА  ББЕЕДДННООССТТ  ИИ  ССЪЪЗЗДДААВВААННЕЕ  ННАА    
УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЗЗАА  ССООЦЦИИААЛЛННОО  ВВККЛЛЮЮЧЧВВААННЕЕ  ННАА  ДДЕЕЦЦААТТАА  

Цел Дейност Отговорни институции Финансиране 
1. Развитие на социалните 
услуги и дейности за 
подкрепа на деца в риск 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Идентифициране на потребностите, с 
цел планиране и разкриване на социални 
услуги в общността; 
 
 
 
1.2. Прилагане на Програма за ранна 
интервенция на изоставянето към ЦОП-
Силистра 
 
1.3.  Реформиране и закриване на ДДЛРГ 
„Димчо Дебелянов” 
 
1.4. Разкриване на Център за настаняване 
от семеен тип  за деца и младежи без 
увреждания 
 
1.5. Реформиране и закриване на ДМСГД 
чрез изграждане на Комплекс за социални 
услуги за деца, включващ ЦНСТ за 
деца/младежи с увреждания с капацитет, 
ЦОП, ЦСРИ и Дневен център за деца с 
увреждания  

Община Силистра, КС по 
изпълнение на 
Общинската стратегия за 
развитие на социалните 
услуги. 
 
ЦОП 
 
 
 
Община Силистра 
 
 
Община Силистра 
 
 
 
Община Силистра 
 
 
 
 

Не е приложимо 
 
 
 
 
 
ДБ 
 
 
 
ДБ, проекти 
 
 
ДБ, проекти 
 
 
 
ДБ, проекти 
 
 

2. Развитие на алтернативни 
социални услуги за семейна 
грижа за деца 

2.1. Развитие на дейности по приемна 
грижа – 25 приемни семейства 
 
2.2. Популяризиране на социалната услуга 
„Приемна грижа”;повишаване качеството 
на услугата и предоставяне на 
специализирана приемна грижа; промяна 

Община Силистра, ОЗД,  
ЦОП 
 
Община Силистра, ОЗД,  
ЦОП 
 
 

ДБ, ОП  РЧР 
 
 
ДБ, ОП  РЧР 
 
 
 



на профила на утвърдени приемни 
семейства в съответствие с техните 
възможности и компетенции, отговарящи 
на потребностите на децата в риск;  
 
2.3. Реализиране на Проект  ”Приеми ме 
2015” по ОП РЧР 
 
2.4. Подкрепящи услуги при 
осиновяването на деца 

 
 
 
 
 
Община Силистра, ОЗД 
 
 
ОЗД, Община Силистра, 
ЦОП 
 

 
 
 
 
 
ОП РЧР 
 
 
ДБ, ОП  РЧР 
 

3. Мониторинг върху 
спазване правата на децата 

3.1. Извършване на проверки относно   
спазване правата на децата  в социалните 
услуги за деца. 
 
3.2. Работа по жалби, сигнали, 
предложения и консултации. 
 
3.3. Осъществяване на контрол относно 
спазването на  критериите и стандартите за 
деца във всички социални услуги за деца 
на територията на община Силистра. 

Община Силистра, ДСП, 
ОССПУ 
 
 
Община Силистра, ДСП, 
ОССПУ, РДСП 
 
Община Силистра, ДСП, 
ОССПУ, РДСП 

Не е приложимо 
 
 
 
Не е приложимо 
 
 
Не е приложимо 

4. Подпомагане на процеса 
на реформа  и замяна на 
модела на инситтуционална 
грижа. 

4.1. Оказване на методическа помощ и 
подкрепа на доставчиците на социални 
услуги за деца. 
 
4.2. Изпълнение на Плана за действие за 
2016 г. към Общинската стратегия за 
развитие на социалните услуги на 
територията на община Силистра за 
периода 2016-2020 г. 

Община Силистра, РДСП 
 
 
 
РДСП, ДСП, Община 
Силистра, ДДЛРГ, 
ДМСГД 
 

Не е приложимо 
 
 
 
Не е приложимо 

5. Промяна на обществените 5.1. Осигуряване на условия за Община Силистра ДБ, Общински средства, 



нагласи и повишаване на 
обществената 
информираност и 
чувствителност към правата 
на децата от различни 
рискови групи 
 
 

толерантност и недискриминация по 
отношение на всички деца от общината 
- Издаване на информационни 
материали и провеждане на медийни 
кампании  
- Организиране и провеждане на 

различни прояви,  

Доставчици на социални 
услуги 

външно финансиране 

  
ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  ІІІІ    

ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  РРААВВЕЕНН  ДДООССТТЪЪПП  ДДОО  ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ИИ    
ППРРЕЕДДУУЧЧИИЛЛИИЩЩННАА  ППООДДГГООТТООВВККАА  ННАА  ВВССИИЧЧККИИ  ДДЕЕЦЦАА 

1. Реализиране на дейности 
за осигуряване на равен 
достъп до образование и 
предучилищна подготовка 
на децата.  
 

1.1. Прилагане на Общинска програма 
за образователна и социална интеграция 
на децата и учениците в риск, включваща: 

 
- Обхващане на децата в задължителното 
предучилищно образование 
 
- Развитие на смесени образователно-
социални услуги за превенция на отпадане 
и задържане на децата в училище 
 
- Връщане в училище на отпадналите деца  
 
- Обхващане на деца със СОП в детски 
градини и ясли 
Интегриране на децата със СОП в 
училищата 
 
- Осигуряване на достъпна среда за деца с 
увреждания 
 
- Поддържане на база данни за отпаднали и 
неприбрани в училище деца 

Община Силистра, 
училища, РИО-Силистра, 
НПО, ЦОП, ОЗД, РЦ 
 
 

ДБ, Общински средства 
 
 
 
 



 
- Оказване на психологическа помощ и 
консултации от психолог на деца в риск и 
с проблемно поведение. Консултации и 
семинари с родители и учители. 
 

2. Интеграция на децата и 
учениците от етническите 
малцинства  
 

2.1. Прилагане на Общинска програма за 
образователна и социална интеграция на 
децата и учениците в риск, включваща: 
 
- Пълноценно интегриране и адаптиране на 
децата от отделните етнически групи 
 
- Осъществяване на форми за ефективна 
работа с родители, които възпрепятстват 
децата си да посещават детска градина и 
училище. 

Община Силистра, 
Ръководства на училища 
и ДГ, ОЗД, ЦОП 

ДБ, Общински бюджет 

3. Промяна на обществените 
нагласи и повишаване на 
обществената 
информираност и 
чувствителност  
 

3.1. Издаване на информационни 
материали и провеждане на медийни 
кампании  

   
3.2. Организиране, провеждане и участие в 
различни прояви и инициативи. 

 

Община Силистра, ЦОП 
 
 
 
Община Силистра, 
училища, НПО, ЦОП 

ДБ, Общински бюджет, 
външно финансиране 
 
 
ДБ, Общински бюджет, 
външно финансиране 
 

  
ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  ІІIIII    

ППООДДООББРРЯЯВВААННЕЕ  ЗЗДДРРААВВЕЕТТОО  ННАА  ДДЕЕЦЦААТТАА  
1. Опазване здравето на 
децата чрез профилактика 
на болестите и здравна 
промоция; 
 
 

1.1. Провеждане на информационни 
кампании за здравословното хранене и 
начин на живот сред децата и учениците.  
 
 
 
 
1.2. Провеждане на 

Община Силистра, Отдел 
„Образование и 
младежки дейности“, 
ПИЦ, МКБППМН, 
РЗИ, РИО - Силистра, 
НПО  
 
Община Силистра, Отдел 

ДБ, Общински бюджет 
външно финансиране,  
 
 
 
 
 
ДБ, Общински бюджет, 



здравнообразователни кампании, насочени 
към младите хора и техните родители, за 
превенция на нежелана бременност, 
полово предавани инфекции, HIV/СПИН и 
злоупотреба с психоактивни вещества. 

„Образование и 
младежки дейности“, 
ПИЦ, МКБППМН, 
РЗИ, РИО - Силистра, 
НПО 

външно финансиране 

2. Промяна на обществените 
нагласи и повишаване на 
обществената 
информираност и 
чувствителност  
 

2.1. Издаване на информационни 
материали и провеждане на медийни 
кампании  

   
 2.2. Организиране и провеждане на    
различни прояви и инициативи 
 

Община Силистра 
 
 
 
Община Силистра, НПО 
 

Общински бюджет, външно 
финансиране, ДБ 
 
 
Общински бюджет, външно 
финансиране, ДБ 

  
ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  IIVV  

ЗЗААЩЩИИТТАА  ННАА  ДДЕЕЦЦААТТАА  ООТТ  ВВССЯЯККААККВВИИ  ФФООРРММИИ  ННАА  ЗЗЛЛООУУППООТТРРЕЕББАА,,  ННААССИИЛЛИИЕЕ  ИИ  ЕЕККССППЛЛООААТТААЦЦИИЯЯ 
1. Превенция на рисково 
поведение и различни форми 
на злоупотреба. 
 

1.1. Повишаване на информираността на 
децата относно рисковете и последствията  
- Провеждане на информационни 
кампании срещу насилието, агресията, 
сексуалната и трудова експлоатация на 
децата и злоупотреба в Интернет. 
 

КЦ, ЦОП, МКБППМН, 
ПИЦ, РУП 

Общински бюджет, външно 
финансиране, ДБ 

2. Закрила на децата жертви 
на насилие, включително и 
насилие в интернет, 
сексуална и трудова 
експлоатация 

2.1. Прилагане на координационен 
механизъм за взаимодействие при работа 
със случаи на деца – жертва или в риск от 
насилие 
 
2.2. Продължаване дейността на Кризисен 
център и Център за обществена подкрепа  
 

Мултидисциплинарен 
екип 
 
 
 
Община Силистра, КЦ, 
ЦОП, ОЗД 
 

Не е приложимо 
 
 
 
 
ДБ 
 
 

3. Повишаване на знанията 
на децата за опасностите, 
които крие движението на 
улицата 

3.1. Осъществяване на съвместни 
инициативи за ограничаване агресията по 
пътищата и опазване живота и здравето на 
децата 
 

Отдел „Образование и 
младежки дейности»; 
МКБППМН, РУП, 
Образователни 
институции 

Не е приложимо 
 
 
 
 



 
3.2. Провеждане на беседи с деца в 
предучилищна възраст и учениците от 
първи до четвърти клас 
 
 
3.3. Участие в организирането на 
състезания, викторини, конкурси, 
тематични изложби и забавни игри, 
свързани с прилагането на правилата за 
безопасност на движението по пътищата и 
разпространение на информационни 
материали 
 

 
Отдел „Образование и 
младежки дейности”; 
РУП, Образователни 
институции 
 
Отдел „Образование и 
младежки дейности”; 
МКБППМН, РУП, 
Образователни 
институции 
 

 
Не е приложимо 
 
 
 
 
В рамките на утвърдения 
бюджет на отговорните 
институции 
 

  
ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  VV  

ННААССЪЪРРЧЧААВВААННЕЕ  УУЧЧААССТТИИЕЕТТОО  ННАА  ДДЕЕЦЦААТТАА  ИИ  ММЛЛААДДЕЕЖЖИИТТЕЕ 
1. Развитие на дейности за 
насърчаване участието на 
децата и младежите в 
обществения живот 

1.1. Включване на децата при изработване 
и прилагането на политиките, свързани с 
техните права и отговорности 
 
 
 
1.2. Провеждане на Конкурсна процедура 
„Младите за Силистра” 2016 за 
финансиране на проекти 
 
 
1.3. Подпомагане и стимулиране на 
съвместната дейност между младежките 
организации за активизиране на младите 
хора и включването им в дейности по 
реализиране на програмата 
 
 

Община Силистра, Отдел 
„Образование и 
младежки дейности”, 
ПИЦ, Младежки 
организации 
 
Община Силистра, Отдел 
„Образование и 
младежки дейности” 
 
 
Община Силистра, Отдел 
„Образование и 
младежки дейности”  
 
 
 
 

Не е приложимо 
 
 
 
 
 
В рамките на утвърдения 
бюджет  
 
 
 
Не е приложимо 
 
 
 
 
 
 



1.4. Реализиране на Общинска програма на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища 
 

Община Силистра, Отдел 
„Образование и 
младежки дейности” 

В рамките на утвърдения 
бюджет  
 

2. Промяна на обществените 
нагласи и повишаване на 
обществената 
информираност и 
чувствителност  
 

2.1. Издаване на информационни 
материали и провеждане на медийни 
кампании  

   
 2.2. Организиране и провеждане на 
различни инициативи и прояви 
 

Община Силистра 
 
 
 
Община Силистра 
 
 

Общински бюджет, външно 
финансиране, ДБ 
 
 
Общински бюджет, външно 
финансиране, ДБ 
 

 
 
 
 
ДЕНКА МИХАЙЛОВА 
Зам.-кмет „Хуманитарни дейности” при Община Силистра 
и Председател на Комисия за детето 


