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ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  ІІ    

ЗДРАВЕ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ  

  

Обхват: майчино и детско здраве; здравословно хранене; здравословен начин на живот; превенция на ранна бременност и раждания под 18 г.; 

достъп до здравни услуги; емоционално благополучие, сексуално и репродуктивно здраве; хранене и превенция на рисковите поведения 

(злоупотреба с алкохол, наркотични вещества, тютюнопушене); спорт и физическа култура.  

 

Цел 1: Осигуряване на универсални здравни грижи за всички бременни жени и деца, които предоставят 

 високо качество на профилактика, ранна диагностика и лечение, продължително лечение и рехабилитация  и които отчитат 

специфичните им нужди  

11..11..  Програма за ранна превенция на изоставянето към ЦОП-Силистра  ОЗД, ЦОП  ВВ  ррааммккииттее  ннаа  ббююдджжееттаа,,  ДДДДДД,,  

ппррооееккттии  

1.2. Осигуряване на комплексно обслужване на бременни жени и деца РЗИ, Здравно-

консултативен център за 

майчино и детско здраве 

към МБАЛ - Силистра 

Национална програма за 

подобряване на майчиното и детско 

здраве  

1.3. Осигуряване на подкрепа на деца с увреждания и техните семейства чрез 

насочването им към подходящи здравни и социални услуги в общността. 

ЦКОДУХЗ, ОЗД, 

Община Силистра, ЦОП 

В рамките на бюджетите  

1.4. Работа по превенция за предотвратяване на ранна бременност и раждане 

чрез консултативна дейност и насочване към подкрепящи услуги в 

общността. 

ОЗД, ЦОП, лични 

лекари, РЗИ 

В рамките на бюджетите 

Цел 2: Подобряване на храненето на децата в семейната среда, насърчаване на здравословно хранене и физическата активност в 

семейството, училището, детските заведения и услуги 

2.1. Насърчаване на кърменето (вкл. изключителното кърмене до 6-ти месец) и 

здравословното хранене в семейството 

РЗИ В рамките на бюджета  

2.2. Насърчаване на училищни здравни политики, подкрепящи изграждане на 

знания, умения и навици за здравословно поведение и начин на живот 

РЗИ, РУО В рамките на бюджета  

2.3.Провеждане на информационни и здравнообразователни кампании, 

насочени към младите хора и техните родители по проблеми, свързани с:  

- превенция на нежелана бременност; 

- сексуално и репродуктивно здраве; 

- превенция на HIV/СПИН; 

- злоупотреба с психоактивни вещества; 

- вредата от тютюнопушене и употреба на алкохол; 

Община Силистра, РЗИ, 

РУО - Силистра, ПИЦ, 

НПО  

 

ДБ, Общински бюджет, външно 

финансиране 
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- профилактика на оралните заболявания и други. 

2.4. Провеждане на информационни кампании по теми свързани с психично 

здраве на деца и ученици: 

-„Насилие“; 

-„Агресия и автоагресия“;  

 -„Тревожност“; 

-„Депресия“; 

Община Силистра, РЗИ, 

РУО - Силистра, НПО  

 

ДБ, Общински бюджет външно 

финансиране 

 

2.5. Промоция на здравословен начин на живот при децата чрез: 

- Провеждане на информационни кампании и мероприятия за здравословно 

хранене; 

- Провеждане на информационни кампании и мероприятия за физическа 

активност и спорт; 

- Насърчаване участието на децата в тематични конкурси. 

Община Силистра, ПИЦ, 

Училища, РЗИ 

 

 

В рамките на бюджетите 

  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  ІІІІ    

ККААЧЧЕЕССТТВВЕЕННОО  ООББРРААЗЗООВВААННИИЕЕ  ЗЗАА  ВВССИИЧЧККИИ  ДДЕЕЦЦАА    

  

Обхват: достъп до образование и качествени образователни дейности за всички деца; гражданско образование за правата на детето; създаване 

на условия за развитие на способностите на детето; развитие на жизненоважни умения и компетентности; приобщаващо образование, 

функционална и дигитално-медийна грамотност; обхващане в училище и превенция на отпадането от училище; професионално обучение на 

подрастващи от уязвими групи (малцинствени групи, деца със специални потребности, деца с увреждания). 

 

ЦЦеелл  11::  Изграждане на позитивна среда в образователните институции 

1.1. Повишаване на капацитета на професионалистите (учители, директори, 

психолози, социални работници, педагогически специалисти) с цел превенция 

на насилието и разпознаване на симптоми на насилие. 

РУО,Училища, Социални 

услуги /могат да участват 

и като партньори/ 

В рамките на бюджетите, Програми 

и проекти 

1.2. Планиране на дейности по превенция и интервенция въз основа на 

Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище и на алгоритъма за неговото прилагане. 

Община Силистра, 

училища, РУО-Силистра, 

РЦПППО - Силистра 

В рамките на бюджетите, Програми 

и проекти 

1.3. Организиране  на  информационни  и  образователни  кампании  за 

превенция на агресията, тормоза и  правонарушенията, извършвани от 

ученици 

Община Силистра, 

училища, РУО-Силистра, 

РЦПППО - Силистра 

В рамките на бюджетите, Програми 

и проекти 

1.4. Отбелязване Деня на розовата фланелка като ден, насочен срещу тормоза 

в училище 

Община Силистра, 

училища 

В рамките на бюджетите, Програми 

и проекти 

1.5. Организиране на спортни прояви за превенция на младежката Община Силистра, В рамките на бюджетите, Програми 
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престъпност училища и проекти 

Цел 2: Повишаване на ролята на институциите в системата на предучилищното и училищното образование за изграждане на подходяща  

образователна среда за осъществяване на приобщаващо образование 

2.1. Осигуряване на ресурсно подпомагане и подкрепа на децата и учениците 

със специални образователни потребности в обща образователна среда 

РУО, Училища, 

РЦПППО - Силистра 

В рамките на бюджетите 

2.2. Изпълнение на нормативно определените практики за екипна работа на 

учителите за разпознаване на обучителни трудности у децата и учениците. 

РУО, Училища, Община 

Силистра 

В рамките на бюджетите 

2.3. Извършване на оценка на риска от обучителни затруднения на децата на 5 

и 6 годишна възраст в рамките на установяването на готовността на детето за 

училище, като се отчита физическото, познавателното, езиковото, социалното 

и емоционалното му развитие. 

РУО, ДГ, Училища, 

Община Силистра 

В рамките на бюджетите 

2.4. Ранно оценяване от педагогическите специалисти в детската градина на 

потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата от 3 години до 3 

години и 6 месеца 

Детски градини В рамките на бюджета 

2.5. Организиране на обучение на педагогически специалисти по въпросите 

на приобщаващото образование. 

РУО, Училища, Община 

Силистра 

В рамките на бюджетите 

2.6. Организиране в училищата на допълнителни обучения по учебни 

предмети, консултации по учебни предмети. 

Училища В рамките на бюджетите, 

национални и оперативни  програми 

и проекти  

2.7. Организиране в училищата и детските градини на логопедична работа 

като част от дейностите за целите на превенцията на обучителните 

затруднения. 

РУО, ДГ, Училища, 

Община Силистра, 

РЦПППО - Силистра 

В рамките на бюджетите 

2.8. Използване на разнообразни образователни стратегии, методи и техники 

за преподаване, обучение, възпитание, учене и мотивиране на учениците със 

СОП.  

РУО, ДГ, Училища, 

РЦПППО - Силистра 

В рамките на бюджетите 

2.9. Осигуряване на възможности за продължаване на обучението след VII 

клас, вкл. и професионална подготовка за учениците със СОП 

РУО, ДГ, Училища, 

РЦПППО - Силистра 

В рамките на бюджетите 

2.10. Осигуряване на достъпна среда за деца със СОП. ДГ, Училища, РЦПППО 

– Силистра, Община 

Силистра 

В рамките на бюджетите 

Цел 3: Осигуряване на достъп на всички деца и ученици до дейности за занимания по интереси 

в областта на науката, изкуствата, технологиите и спорта 
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3.1. Организиране, провеждане и участие в различни прояви и инициативи, 

съгласно Общинския календар за изяви по интереси на децата и учениците , 

Културния календар на Община Силистра, включително и събития за 

възраждане на българския фолклор. 

Община Силистра, 

училища, ДГ, РУО-

Силистра, НПО, ЦОП, 

ОЗД, РЦПППО 

В рамките на бюджетите 

3.2. Организиране на театрални групи и представяне на продукция пред 

местната общност. 

ЦПЛР-ОДК - Силистра В рамките на бюджета 

3.3. Организиране на публични изяви на групите за занимания по интереси и 

на междуинституционални прояви. 

Училища В рамките на бюджета 

3.4. Дейности по обща подкрепа за личностно развитие в ЦПЛР – ОДК и 

НАО. 

ЦПЛР – ОДК и НАО В рамките на бюджетите 

3.5. Поощряване с морални и материални награди за децата и учениците на 

училищно и общинско ниво. Разработване и изпълнение на Програма на 

мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавните и общинските 

училища 

Община Силистра, 

училища 

В рамките на бюджетите 

3.6. Организиране на дейности за обща подкрепа за личностно развитие в 

център за подкрепа за личностно развитие – ООС „Младост“, гр. Силистра  

Община Силистра В рамките на бюджета 

3.7. Предоставяне на услуги за кариерно ориентиране. 

 

ЦКО В рамките на бюджета, национални 

и оперативни  програми и проекти 

3.8. Сътрудничество с РБ «Партений Павлович» по реализиране  на   Плана за 

действие на Община Силистра в изпълнение  на Националната стратегия за 

насърчаване и повишаване на грамотността в полза на предотвратяване на 

обучителните трудности и отпадане. 

Община Силистра, 

училища 

В рамките на бюджетите 

Цел 4: Осигуряване на приобщаваща среда за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици в начален, прогимназиален и 

гимназиален етап на образование, търсещи или получили международна закрила и мигранти 

4.1. Осъществяване на допълнително обучение по български език като чужд 

за деца в задължителна предучилищна възраст и ученици в начален, 

прогимназиален и гимназиален етап на образование 

Училища, ДГ, РУО-

Силистра, НПО, ОДЗ 

В рамките на бюджетите, 

национални и оперативни  програми 

и проекти  

Цел 5: Предотвратяване на напускането на училище и ефективно включване на  

отпаднали ученици обратно в образователната система 

5.1. Подобряване на обмена на данни и координацията и сътрудничеството в 

изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. Налагане 

на административни санкции, съгласно чл.347 от ЗПУО. 

Община Силистра, РУО, 

Ръководства на училища 

и ДГ, ОЗД, ЦОП, РУ на 

МВР, социални услуги за 

деца 

В рамките на бюджетите, 

национални и оперативни  програми 

и проекти 
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5.2. Благотворителни акции за ученици в социален риск от изключване, вкл. и 

благотворителни и доброволчески дейности от ученици. 

Община Силистра, 

Ръководства на училища 

и ДГ, ОЗД, ЦОП, 

РЦПППО, НПО 

В рамките на бюджетите 

5.3. Разширяване на обхвата и ефективността на целодневната организация на 

учебния ден. 

Ръководства на училища В рамките на бюджетите 

5.4. Прилагане на гъвкава транспортна схема за пътуващите ученици Община Силистра,  

Ръководства на училища 

В рамките на бюджетите 

Цел 6: Интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 

6.1. Дейности по пълноценно приобщаване на децата от отделните етнически 

групи. 

Община Силистра, 

Ръководства на училища 

и ДГ, ОДЗ 

В рамките на бюджетите 

6.2. Дейности, насочени към съхраняване и развиване на културната 

идентичност на децата и учениците от етническите малцинства и техните 

връстници, в интеграционна мултикултурна среда. 

Община Силистра, 

Ръководства на училища 

и ДГ, ОДЗ 

В рамките на бюджетите 

6.3. Работа по проекти. 

 

Община Силистра, 

Ръководства на училища 

и ДГ 

Външни донори 

 

ПРИОРИТЕТ III 

ПОДОБРЯВАНЕ НА СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВСЯКО ДЕТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО МУ  

ДА ЖИВЕЕ В ПОДКРЕПЯЩА РАЗВИТИЕТО МУ СЕМЕЙНА ИЛИ БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА СРЕДА 

 

Обхват: осигуряване на правото на децата да живеят в семейна среда; подкрепа за отговорно родителство; подкрепа на родителите през целия 

жизнен цикъл на детето с особен фокус върху ранно детство и периода на юношеството; гарантиране и зачитане мнението на децата; развитие 

на алтернативни грижи, деинституционализация; осигуряване на социални услуги; подкрепа деца с увреждания; превенция на родителските 

конфликти; повишаване на компетентностите на работещите в системата за закрила на детето; закрила и интеграция на непридружени деца; 

преодоляване на детската бедност и риска от бедност и др. 

 

Цел 1: Развитие  на социалните услуги за деца и подобряване на качеството и ефективността им 

1.1. Развитие и предоставяне на социалните услуги за деца ЦОП, ДЦДМУ, 

ЦНСТ, ЦСРИ, както и КЦ, АП и МЛП 

1.1.1. Организиране на благотворителни кампании/инициативи  за 

Община Силистра, СУ В рамките на ЕРС 

 

Дарения, проекти 
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подпомагане с хранителни продукти и консумативи на деца и 

семейства в риск от бедност - ЦОП 

1.2. Реализиране на проектно предложение за предоставяне на нови социални 

услуги за деца в риск: 

1.2.1. Дневен център за подкрепа на деца с тежки множествени увреждания и 

техните семейства; 

1.2.2. Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства;  

1.2.3. Център за обществена подкрепа. 

Община Силистра ОП РЧР 

1.3. Развитие и предоставяне на услугата „приемна грижа“ – 15 ПС Община Силистра, ДСП, 

РДСП 

ОП РЧР 

1.4. Предоставяне на обучения и супервизия на персонала на социалните 

услуги за деца и експертите от ОЗД при ДСП  - Силистра 

Община Силистра, ДСП - 

Силистра 

ОП РЧР, в рамките на бюджетите 

1.5. Подобряване материалната база на социалните услуги за деца и семейства 

в риск 

Община Силистра, СУ ОП РР, ОП РЧР, ФСЗ и др. 

1.6. 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 - 

Силистра 

Не е приложимо 

1.7. Подобряване на междуинституционалното сътрудничество и постигане 

на мултидисциплинарния подход на работа по случаи на децата – 

непридружени чужденци и деца с родители-мигранти. 

Община Силистра, 

ДСП – Силистра, РУО 

Не е приложимо 

1.8. Осигуряване на закрила на непридружените деца-бежанци и гарантиране 

на правата им чрез предоставяне на адекватни социални, здравни и 

образователни услуги. 

 

Община Силистра, 

ДСП – Силистра, СУ 

В рамките на бюджетите 

1.9. Оказване на методическа помощ и подкрепа на доставчиците на социални 

услуги за деца. 

Община Силистра, ДСП 

– Силистра 

Не е приложимо 

 

ПРИОРИТЕТ IV 

СИГУРНА СРЕДА И ДОСТЪП ДО ПРАВОСЪДИЕ  

 

Обхват: превенция на насилието; разпознаване, сигнализиране и реакция на насилието срещу деца (политики, програми и услуги за превенция 

на всякакви форми на насилие, както и места, където то се случва – насилие в дома, в училище, он-лайн, обществени институции, места за спорт 

и др.); детски труд и закрила от експлоатация, трафик и др. вредни действия; достъп до правосъдие на децата; безопасна среда и 

инфраструктура, осигуряване на сигурна среда за децата на и във всички обществени места и безопасност на пътя; информационна свързаност 
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на системите. 

 

Цел 1: Осигуряване на безопасна среда и инфраструктура за децата 

1.1. Осъществяване на информационни кампании за децата в детските 

градини за опасностите в домашна обстановка, на улицата и на детските 

площадки 

Община Силистра, ДГ В рамките на бюджетите 

1.2. Кампании за предотвратяване на Кибер престъпления и превенция в 

онлайн среда 

Община Силистра – 

ПИЦ, МКБППМН, Отдел 

ОМД 

В рамките на бюджетите 

Цел 2: Развитие на различни форми, модели и инструменти за превенция  

на инцидентите и травматизма при деца 

2.1. Организиране на общински, областни и републикански състезания на 

младежките противопожарни отряди „Млад огнеборец” 

Община Силистра, РС 

ПБЗН, РУО 

В рамките на бюджетите 

2.2. Провеждане на общински, областен и национален етап на конкурс за 

детска рисунка с международно участие: „С очите си видях бедата” 

Община Силистра, РС 

ПБЗН, РУО 

В рамките на бюджетите 

Цел 3: Повишаване ефективността на мерките и дейностите за превенция 

 и подкрепа в случаи на насилие над дете 

3.1. Изнасяне на лекции по Националната програма „Работа на полицията в 

училищата“ 

РУ на МВР, Училища В рамките на бюджетите 

3.2. Провеждане на лекции и обучения в училища с цел запознаване на децата 

с опасностите в интернет; Предоставяне на удобен начин за сигнализиране и 

реакция в случай на насилие срещу деца чрез платформата на отдел 

„Киберпрестъпност“. 

РУ на МВР, Училища В рамките на бюджетите 

Цел 4: Опазване живота и здравето на децата като участници в движението по пътищата 

4.1. Традиционна кампания „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на 

пътя!“ 

РУ на МВР, Медии В рамките на бюджетите 

4.2. Традиционна кампания „Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ РУ на МВР, Медии В рамките на бюджетите 

4.3. Традиционна кампания на пътна полиция „Абитуриенти“ РУ на МВР, Медии В рамките на бюджетите 

4.4. Провеждане на часове „Безопасност на движението“ РУ на МВР В рамките на бюджетите 

Цел 5: Повишаване на осведомеността на участници в горен курс на обучение, включени в 

обучително-информационни сесии по проблемите свързани с трафика на хора 

5.1. Организиране и провеждане на информационни кампании и обучителни- НПО, училища, КЦ В рамките на бюджетите 
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информационни сесии сред младежите за превенция на трафик на хора. 

5.2. Провеждане на информационна кампания „Живот без насилие“ РУО, Община Силистра,  

ЦОП, КЦ 

В рамките на бюджетите 

Цел 6: Гарантиране на правата на децата 

6.1. Участие на социалните работници в административни производства ДСП - Силистра Не е приложимо 

6.2. Извършване на проверки относно спазване правата на децата. Община Силистра, ДСП - 

Силистра 

Не е приложимо 

6.3. Работа по жалби, сигнали, предложения и консултации. Община Силистра, 

РДСП, ДСП – Силистра, 

СУ 

Не е приложимо 

6.4. Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие при работа 

със случаи на деца – жертва или в риск от насилие 

Всички заинтересовани 

страни 

Не е приложимо 

  

ППРРИИООРРИИТТЕЕТТ  VV  

ОТДИХ И СВОБОДНО ВРЕМЕ/ДЕТСКО ВСЕКИДНЕВИЕ 

Обхват: създаване и развитие на детски и младежки общности и включването им към местните структури за развитие на двигателни активности 

и спортна инфраструктура в общината/региона; създаване на условия за развитие на способностите на детето; стимулиране на детски и 

младежки общности за култура, отдих и свободно време; включване на млади хора, които не учат, не работят и не се обучават, с цел 

насърчаване на иновации, социално предприемачество, младежки дейности и услуги и включване в програми за обучение, извършвано от 

връстници, детско участие, доброволчество и предприемачески инициативи. 

Цел 1: Развитие на двигателните активности на децата в ранна детска възраст 

1.1. Подобряване на двигателната култура на децата чрез включване на 

повече физически активности, ролеви и спортни игри в рамките на 

възпитателния процес в детските градини 

ДГ, ЦПЛР В рамките на бюджетите 

1.2. Реализиране на Програма „Спорт за децата в риск“ РУО, Община Силистра, 

лицензирани спортни 

клубове 

В рамките на бюджетите 

1.3. Насърчаване участието на децата и ученици в занимания със спорт извън 

учебния план (ученически игри) 

Община Силистра, 

лицензирани спортни 

клубове 

Не е приложимо 

1.4. Изпълнение на програмата „Спорт за децата в свободното време“ РУО, Община Силистра, 

лицензирани спортни 

В рамките на бюджетите 
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клубове 

1.5. Организиране на летни клубове по интереси и временни групи за деца от 

8 до 18 години (временно действащи групи през ваканциите) 

Община Силистра, ЦПЛР В рамките на бюджета 

Цел 2: Развитие на дейности за насърчаване участието на децата и младежите в обществения живот 

2.1. Включване на децата при изработване и прилагането на политиките, 

свързани с техните права и отговорности 

Община Силистра,  

училища, младежки 

организации 

Не е приложимо 

2.2. Провеждане на «Ден на отворените врати» в Община Силистра Община Силистра, 

училища, Ученически 

парламент 

Не е приложимо 

2.3. Провеждане на конкурсни сесии „Младите за Силистра” и „Младежта 

срещу насилието и наркотиците“ за финансиране на проекти 

Община Силистра, 

МКБППМН, ОСНВ, 

ПИЦ 

В рамките на бюджета 

 

 

СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ: 

АП – Асистентска подкрепа 

БЧК – Български червен кръст 

ДГ – Детски градини 

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“ 

ДЦДМУ – Дневен център за деца и младежи с увреждания 

КЦ – Кризисен център 

МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

МЛП – Механизъм за лична помощ 

НАО - Народна Астрономическа Обсерватория 

НПО – Неправителствени организации 

ОДК – Обединен детски комплекс 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето“ 

ООС - Обединено общежитие за средношколци в град Силистра 

ОП – Оперативна програма 

ОП РР - Оперативна програма „Регионално развитие“ 

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 

ОСНВ – Общински съвет по наркотични вещества  

ПИЦ – Превантивно-информационен център по зависимости 
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ПС – Приемни семейства 

РБ – Регионална библиотека 

РДСП – Регионална дирекция „Социално подпомагане“ 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

РСПБЗН – Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 

РУ на МВР – Районно управление на Министерство на вътрешните работи 

РУО – Регионално управление на образованието 

РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование 

СОП – Специални образователни потребности 

СУ – Социални услуги 

ЦКО – Център за кариерно ориентиране 

ЦКОДУХЗ – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦПЛР – Център за подкрепа на личностното развитие 

 

Настоящата Общинска програма за закрила на детето за  2022 г. е приета с  

Решениe на Общински съвет - Силистра № ….., взето на заседание с Протокол № ../…….2022 г. 


