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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 
 

 

      
 

 

Правила за участие в Лятна програма на МКБППМН 2022 
 

1. Цел: 

Целта на Лятната програма на МКБППМН е даване възможност на широк кръг 

деца, както и на деца, с които се провежда превантивна или корекционна работа,  

да се включат в занимания по интереси, които да създадат положителни модели на 

поведение, да покажат начини за осмисляне на свободното време, да им помогнат 

за развиване на социални и физически умения, за създаване и поддържане на 

чувство за ангажираност и общност. 

 

2. Форма на провеждане на Програмата: Лятната програма се реализира чрез 

сформиране на клубове по интереси за деца, като всеки клуб се състои от една или 

повече групи.  

 

3. Срок за провеждане на занятия по програмата: 04.07 – 29.07.2022 г., с 

изключение на клубовете, за които изрично е посочен друг срок. 

 

4. Участници:  
4.1. Деца на възраст между 8 г. и 18 г. Могат да се запишат деца, ненавършили 8 г. 

ако са завършили 1ви клас през учебната 2021/2022 година.  

4.2. Участието на деца в Лятната програма е безплатно и по желание. 

4.3. Допустимата възраст за участие в различните клубове варира, поради 

спецификата на заниманията. Деца извън посочената възраст няма да бъдат 

включени в групите по занимания. 

 

5. Записване:  
5.1. Срокът за записване е 06.06-17.06.2022 г..  

5.2. Записването става с подаване на заявление и декларация по образец в Общински 

център за информация и услуги на Община Силистра, които се завеждат в 

електронната деловодна система. При записване в клубовете плуване, 

ветроходство, гребане и „Млад скаут“ се подава и допълнителна декларация. 

Бланките са налични на сайта на Община Силистра и на място в сградата на 

Общинска администрация.  

5.3. Непълни документи (с непопълнена задължителна информация, липсващи или 

непълни декларации) няма да бъдат обработени. 

5.4. Документите задължително се подписват от родител или законен 

настойник/попечител. Документи, попълнени от името на друго лице освен 

родител или законен настойник/попечител няма да бъдат обработени. 

5.5. Възможно е записването в повече от един клуб, но в не повече от пет. 

5.6. Подадените заявления се обработват след изтичане на срока за записване и 

децата се разпределят по групи, според посочените от тях желания и по критерии, 

посочени от ръководителите на клубове (напр.възрастов, ниво на умения и т.н.). За 
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сформиране на група е необходимо да се запълни поне 80% от посочения за 

съответния клуб капацитет на група. 

5.7. Поради ограничения брой места, групите се попълват по реда на подаване на 

заявления. При голям брой подадени заявления за конкретен клуб и изчерпване на 

предвидения капацитет е възможна промяна на броя занимания на групите с цел 

даване възможност на повече деца за участие в програмата.  

5.8. След запълването на групите, останалите деца с подадени заявления се записват 

като резерви. Включването на резерви в заниманията става по усмотрение на 

ръководителя на групата при възможност за това. 

5.9. Резултатите от разпределението се публикуват на сайта на Община Силистра 

под формата на списък. Във връзка с Регламент (ЕС) 2016/ 679 на Европейския 

парламент и на Съвета от 27.04.2016 г., списъците не са поименни, а съдържат 

входящия номер на заявлението. 

 

6. Участие в заниманията:  

6.1. Заниманията се провеждат по обявен график и програма, подадени от 

ръководителите на групите. Възможни са промени в графика по тяхно усмотрение. 

6.2. Не е необходимо допълнително потвърждение за участие в програмата от 

страна на родителя. Явяването на детето на първото занятие се счита за 

потвърждение. 

6.3. Ако детето не посети две последователни занятия на клуба без това да е 

упоменато в заявлението или без допълнително своевременно уведомяване на 

ръководителя на клуба, ще се счита, че освобождава мястото си. 

 

7. Специални правила: 

7.1. С оглед осигуряване на безопасна среда, стремежът е заниманията да бъдат 

провеждани на открито. Заниманията на клубовете, чието естество не позволява 

провеждането на открито ще се провеждат на закрито, съобразено с капацитета на 

мястото на провеждане. 

7.2. Родителите не водят детето си за занимания ако забележат признаци на 

заболяване и/или повишена телесна температура (над 37,3 градуса) и организират 

незабавното вземане на детето си в случаите, когато бъдат уведомени, че то 

проявява признаци на заболяване. 

 

 

За информация: 

Сайт на Община Силистра  - www.silistra.bg 

Телефон: 086.816 239 – М.Харизанова 

 

 

http://www.silistra.bg/

