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 О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

ОТЧЕТ 

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В ОБЩИНСКАТА 

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017г. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ 

ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛ 1. Подобряване на системата за подкрепа на отговорно родителство 

Дейност 1.1. Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на семействата, 

отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за децата, които 

отглеждат.  

Дейност 1.2. Прилагане на мерки за превенция и санкциониране проявите на 

безотговорно родителство. 

Дейност 1.3. Подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на ЗЗД – отглеждане на децата в семейна среда, чрез развитие на 

алтернативни услуги за деца и чрез предоставяне на финансови помощи и/ или помощи в 

натура. 

Дейност 1.4. Предлагане на комплекс от услуги, насочени към повишаване на 

капацитета на родителите в Центъра за обществена подкрепа. 

Дейност 1.5. Предлагане на комплекс от услуги, насочени към преодоляване на 

причините, водещи до отпадането на деца от училище, чрез оказване на конкретна 

помощ на децата, застрашени от отпадане и на вече отпаднали от училище деца. 

 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” чрез отдел „Закрила на 

детето” . 

През изтеклата година в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално 

подпомагане“ гр. Исперих има регистрирани 198 сигнала за деца в риск или в риск от 

насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е 

работено през 2017 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46 

случая, а мерки за закрила извън семейна среда са 118. 

Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при 

близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги, приемни семейства и 

настаняване в специализирани институции. Настанените деца при близки и роднини са 

43 броя, а шестдесет деца са настанени в Комплекс за социални услуги за деца и 

семейства „Лудогорие”.  

Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския 

капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством 

съдействие, подпомагане и консултиране. През 2017г. от отдел „Закрила на детето“ са 

издадени 150 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ 

на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата 

възраст и степента на развитие. Оказвано е съдействие за подобряване на социално – 



 

 

 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

 

2 

битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 55 еднократни 

помощи за превенция от изоставяне и 58 месечни. Дирекция „Социално подпомагане“ 

чрез отдел „Закрила на детето“ има 110 участия в съдебни и административни 

процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 31 становища до дежурния съдия. 

Към месец декември 2017г. в Отдела има 250 отворени случаи, по които се 

работи. 

Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих, 

съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, ДДЛРГ 

„Лудогорие”, Детска педагогическа стая, органи и институции осъществяващи мерки по 

закрила на детето, създаде условия за повишаване капацитета на семействата по 

отношение на родителските им функции и отговорно родителство. 

Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на 

основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, 

чрез развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.  

През изминалия период са проведени множество работни срещи между 

специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на 

застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни 

отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на 

насилие. 

Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване на 

програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и 

реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи, 

психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез 

ползване на различни услуги в общността. 

Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция 

на изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. Издадени са 

40 направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания. 

тринадесет деца са настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания.  

През отчетния период продължава да функционира ДДЛРГ „Лудогорие” 

гр.Исперих, чието закриване предстои в началото на 2019 година. Той е самостоятелно 

юридическо лице, организационна структура на Община Исперих. Управлява се от 

Директор. ДДЛРГ „Лудогорие” предлага институционална грижа за деца, които 

целогодишно пребивават в институцията. Това са деца на родители, намиращи се в                                        

затруднено социално, здравословно и материално положение. Най-често това са самотни 

или безработни родители, с психични заболявания, от многодетни семейства. Причини 

за настаняване на децата в институцията са неглижиране или липса на възможност от 

страна на родителите да задоволяват потребностите и да полагат адекватни грижи за 

децата. С децата от Дома работят екип от 5 социални работници, 2 домакини. Екипът, 

работещ в Дома през месец февруари премина обучение за оказване на първа долекарска 

помощ от медицинското лице в Дома. 

Капацитетът на услугата е 18 деца. В началото на календарната 2017г. в групата 

има 12 деца. През месец март са настанени още 6 деца, през месец май 1 дете. Юни 

месец 1 дете беше преместено в Преходно жилище, а през месец ноември 7 деца бяха 

преместени в ЦНСТДБУ 1 и ЦНСТДБУ 2.  

В края на периода услугата се ползва от дванадесет деца. 
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През 2017г. на територията на община Исперих функционира и Комплекс за 

социални услуги за деца и семейства „Лудогорие”, в който се предоставят социални 

услуги, съгласно чл.36, ал.2 от ППЗСП, както следва:  

 Преходно жилище; 

 Център за обществена подкрепа; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1; 

 Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2. 

 

ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ 

„Преходно жилище” /ПЖ/ е социална услуга в общността. Капацитетът на 

услугата през първото полугодие на 2017г. е 12 младежи и девойки. С цел привеждане в 

съответствие с нормативните изисквания /параграф 1, ал.1, т.32 от Допълнителните 

разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане/, считано от 

01.07.2017г. капацитетът на ПЖ бе намален на 8 потребителя. Доставчик на услугата е 

Община Исперих. Управлението на услугата се осъществява от Управителя на КСУДС. 

Оперативното управление на дейностите в услугата се осъществяват от социален 

работник-екипен ръководител. 

 Услугата Преходно жилище е предназначена за:  

  деца в риск по смисъла на Закона за закрила на детето от 15- до 18-годишна 

възраст и пълнолетни лица с увреждания, нуждаещи се от подкрепа за придобиване на 

знания и практически умения за водене на относително самостоятелен начин на живот и 

подготовката им за включване в живота на общността; 

Социално - педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към 

компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от 

продължителния институционален престой на децата. Социалните работници 

подпомагат потребителите да придобият, чрез практическа дейност необходимите за 

самостоятелно живеене социални и битови умения. 

Дейностите по предоставяне на услугата са част от реализиране на 

индивидуалния план за всяко дете и се осъществяват чрез индивидуална и групова 

работа в следните направления: 

 развиване на социални умения и подготовка за самостоятелен начин на живот; 

 образователно развитие; 

 професионално ориентиране и обучение; 

 консултиране; 

 изграждане на социална мрежа в общността за подкрепа; 

 осигуряване на жилище и работа; 

 подкрепа за продължаване на образованието и професионална реализация. 

Дейностите се организират и реализират от специалистите в услугата, както и от 

външни консултанти и специалисти.  

През 2017г. услугата се е ползвала от 10 деца. В 9 от случаите потребителите я 

ползват повече от една година. За този период ПЖ са напуснали 5 младежи, като и при 

четиримата причината за напускането е навършване на пълнолетие. Единият затворен 

случай е на младеж, напуснал поради сключване на граждански брак. В четири от 

случаите младежите се върнаха в биологичните си семейства, а един води самостоятелен 

живот. През 2017г. в Преходно жилище има 1 ново настаняване- на младеж от ДДЛРГ 

„Лудогорие”.  

В края на периода в услугата има 5 случая. Всички потребители на услугата са 

ученици - 3 в ПГ по СС „Хан Аспарух” и 2 в Гимназия „Васил Левски” /1 в редовна 
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форма и 1 в самостоятелна форма на обучение/. Към края на 2017г. в ПЖ са настанени 4 

непълнолетни клиенти и 1 пълнолетен потребител.  

До месец декември в услугата работи екип от 4 социални работници. При 

необходимост потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС 

„Лудогорие”. 

 

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ е социална услуга в общността с 

капацитет 40 места. Основната цел на Центъра за обществена подкрепа е да подобри 

качеството на живот на децата в семейната и социалната среда, като предостави 

качествени социални услуги, които да отговарят на потребностите и да са достъпни до 

всяко дете в риск и неговото семейство. 

През 2017г. Центърът за обществена подкрепа към КСУДС „Лудогорие” 

гр.Исперих работи по следните направления: 

 подкрепа на деца-жертви на насилие и техните семейства; 

 превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение; 

 психологическа подкрепа; 

 деинституциoнализация и реинтеграция на деца от специализирани 

институции; 

 превенция на отпадане от училище, работа с деца, отпаднали или в риск от 

отпадане от училище и техните семейства; 

 превенция на изоставянето; 

 оценка на родителския капацитет; 

 оценка на риска; 

 логопедични услуги. 

Бяха организирани междуинституционални срещи - с ОЗД при Дирекция 

„Социално подпомагане”, училища, детски градини, Детска педагогическа стая, 

полиция, болница и др. През отчетния период една от целите за целия екип на ЦОП беше 

да развива добри взаимоотношения с други институции и с граждани, с цел постигане на 

качество и ефективност на предоставяните услуги. Бяха сключени споразумения за 

сътрудничество с училищата на територията на общината. Цялата дейност на услугата 

намира отражение в социалните мрежи. 

През 2017г. услугите на ЦОП са ползвали 105 потребители. 

В Центъра за обществена подкрепа работят двама социални работника, двама 

психолога, педагог и логопед. Периодично се осъществява вътрешен контрол за 

повишаване на качеството на социалните услуги и спазване на критериите и стандартите 

при тяхното предоставяне. 

 

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 1 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТДБУ 1/ е 

социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно 

развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя комплекс от дейности, 

съобразени с индивидуалните потребности на децата и насочени към развиване на 

социална компетентност и подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в 

образованието, развиване на способности за организиране на свободното време, 
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професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с 

биологичното семейство и формиране на собствена идентичност. Вземайки предвид 

приетата Визия за деинституционализация в България и предстоящото закриване на 

ДДЛРГ в страната, се предприеха мерки според нуждите на община Исперих и от 

01.10.2017г. с Решение на Общински съвет и Заповед № РД01-0750/ 26.06.2017г. на 

Изпълнителния директор на АСП, услугата ЦНСТДБУ 1 повиши своя капацитет от 12 на 

15 потребителя. От 01.07.2017г, след настъпили промени в наименованието на услугата, 

ЦНСТ се ползва само от деца без увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 

години могат да бъдат настанявани в ЦНСТ само в изключителни случаи, заедно със 

свои по-големи братя или сестри. В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, 

се допуска продължаване ползването на услугата и на младежи, навършили 18 години, 

до завършване на средното образование. 

През 2017г. в ЦНСТДБУ 1 настанените деца с административна заповед на 

Дирекция „Социално подпомагане” са 12. От 01.10.2017г, с увеличение на капацитета на 

услугата, са настанени още 3 деца. За годината в ЦНСТДБУ 1 има 12 случая, от които 1 

затворен и 11 отворени. В края на периода в услугата има 11 случая, ползващи я повече 

от 1 година, 3 случая, ползващи я от 01.10.2017г.и 1 случай, ползващ я от 06.12.2017г. 

При затворените случаи 1 дете е реинтегрирано в семейството. 

Потребителите на услугата са ученици в ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих - 5; в 

ОУ „Васил Априлов” гр.Исперих - 7; в ОУ „Христо Ботев“ с.Лудогорци - 2. Двама от 

ползвателите на услугата са на ресурсно обучение. 

При отворените случаи се работи в следните насоки: 

 подобряване на емоционалната връзка на децата с биологичното и 

разширеното семейство; 

 изграждане на битови и хигиенни навици; 

 подобряване на физическото и психично здраве на детето; 

 намаляване на агресивните и автоагресивните прояви на детето; 

 изграждане на умения за живот в малка група. 

 През 2017г.за постигане на заложените цели, освен по основния пакет документи, 

по който работи всеки ментор, бяха проведени 34 конкретни обучения по няколко 

направления, съобразени с нуждите и особеностите на работа в ЦНСТДБУ 1: 

 дефицити от въздействието в социалната среда на децата; 

 възрастовия обхват и произтичащите от него възрастово-специфични 

особености, интереси и потребности на децата от ЦНСТДБУ 1. 

Обучителните теми бяха свързани с развиване на комуникативни умения, 

естетически, трудови, здравни умения и навици. 

В края на периода услугата се ползва от 15 деца. 

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ 1 се състои от 4 социални 

работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. 

Доставчик на услугата е Община Исперих. Управлението на услугата се 

осъществява от Управителя на КСУДС. Оперативното управление на дейностите в 

услугата се осъществяват от социален работник-екипен ръководител. 
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ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ 

УВРЕЖДАНИЯ 2 

Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 /ЦНСТДБУ 2/ е 

социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно 

развитие на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните 

работници се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните 

потребности на децата, насочени към развиване на социалната компетентност и 

подготовка за самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на 

способности за организиране на свободното време, професионално ориентиране и 

обучение, възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и 

формиране на собствена идентичност. Със Заповед № РД01-0749/ 26.06.2017г. на 

Изпълнителния директор на АСП, капацитетът на Центъра бе увеличен от 12 на 15 деца, 

считано от 01.10.2017г. 

От 01.07.2017г. със настъпилите в нормативната уредба промени услугата 

ЦНСТДБУ 2 се ползва само от деца без увреждания на възраст от 3 до 18 години. В 

някои случаи по преценка на настаняващия орган се допуска продължаване ползването 

на услугата и на младежи навършили 18 години, до завършване на средното 

образование. 

През 2017г. в ЦНСТ за деца без увреждания 2 има 6 случая, от които 1 случай е 

затворен, а 5 отворени. В края на периода в услугата има 11 случая, ползващи я повече 

от 1 година и 4 случая, ползващи я от 01.11.2017г.  

При затворените случаи 1 дете е осиновено през месец юни. Потребителите на 

услугата са ученици в ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих - 4, в ОУ „Васил Априлов”- 4, 

ДГ „Мечо Пух” - 1, ОУ „Хр.Ботев” с.Лудогорци - 4 и 2 случая на деца, учащи в „Център 

за деца със специална образователна подкрепа” гр.Кубрат.  

При отворените случаи се работи в следните насоки: 

 подобряване на емоционалната връзка на децата с биологичното и 

разширеното семейство; 

 изграждане на битови и хигиенни навици; 

 подобряване на физическото и психическото здраве на детето; 

 намаляване на агресивните и автоагресивните прояви на детето; 

 изграждане на умения за живот в малка група. 

През 2017г. за постигане на заложените цели, освен по основния пакет 

документи, по който работи всеки ментор, пред децата бяха представени и разгледани 46 

обучителни теми с различна тематика. Нравствено, естетическо, правно, гражданско и 

трудово възпитание, комуникативни, кулинарни знания и умения. 

В края на периода услугата се ползва от 15 деца.  

Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТ за деца без увреждания 2 се състои от 

4 социални работници, с необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1 

психолог и 1 домашен помощник. Социалните работници през месец февруари 

преминаха обучение за оказване на първа долекарска помощ от медицинското лица на 

КСУДС „Лудогорие”. През месец юли преминаха двудневно обучение на тема „Работа с 

деца и младежи във висок риск от проблеми в поведението. Подходи и интервенции, 

основани на резилианс подход”. През месец ноември екипът на ЦНСТ за деца без 

увреждания 2 премина групова Супервизия. 
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ЦЕЛ 2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск 

за изоставяне на детето 

Дейност 2.1. Предоставяне на социални услуги и дейности по превенция на 

изоставянето на дете и настаняването му в специализирана институция. 

Дейност 2.2. Информиране за достъп до социалните услуги за начините и 

видовете на подкрепа за деца и семейства в нужда. 

Дейност 2.3. Подкрепа на семействата на деца, застрашени от изоставяне чрез 

прилагане на мерки за закрила в семейна среда и финансово подпомагане. Мерки за 

ранна превенция.  

 

Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане” посредством предоставяне на 

еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в 

Център за обществена подкрепа.  

 

 

ЦЕЛ 3. Осигуряване на жизнен стандарт, съответстващ на нуждите на 

физическото, умственото, духовното и социалното развитие на детето 

Дейност 3.1. Предоставяне на социални услуги в Дневен център за деца и/или 

младежи с  увреждания. 

Дейност 3.2. Предоставяне на социални услуги от резидентен тип в Център за 

настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания, в Център за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания на територията на община Исперих.  

Дейност 3.3. Разширяване обхвата на Центъра за обществена подкрепа – „синя 

стая”, зала за терапии. 

Дейност 3.4. Осигуряване на качествени и адекватни грижи за деца, ползващи 

социалните услуги. 

 

През 2017г. в гр.Исперих се предоставя услугата Дневен център за деца и/или 

младежи с увреждания с капацитет 30 места. Тя е разкрита на 01.12.2014г. по проект 

„Интеграция на деца и младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в 

Община Исперих“. Със Заповед № РД 01-1799 /17.12.2015г. от Агенция за социално 

подпомагане, считано от 01.01.2016г. Дневен център за деца с увреждания е разкрит като 

самостоятелна услуга на делегирана държавна издръжка. 

Дневен център за деца и/или младежи с увреждания предлага комплекс от 

социални услуги за цялостно обслужване на деца и младежи през деня чрез задоволяване 

на ежедневните, здравните, образователните и рехабилитационните потребности, 

психологична подкрепа, езиково-говорна терапия, организация на свободното време и 

личните контакти. 

На потребителите се предоставя мобилна социална работа и дневна грижа със 

специалистите на ДЦДМУ.  
Потребители на услугата са деца от 3 до 18г. и лица до 35г. с двигателни, 

зрителни, ментални и множествени увреждания, диагностицирани с решение на ТЕЛК.  

Специфичните подходи и методи за терапия при предоставянето на социалните 

услуги се определят от спецификата и степента на увреждане на потребителя. 

Специалистите работят комплексно за възстановяване на изгубени социални 

умения, придобиване на трудови и битови умения, оказват консултативна помощ и 

подкрепа на родителите и на техните деца с цел ограничаване на социалната изолация и 

интегрирането им в обществото. 

Ползването на социалната услуга дава възможност на родителите на деца и 

младежи с увреждания да се включат в обществения живот, да се реализират 
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професионално, а така също да получат и професионална подкрепа и помощ в 

отглеждането им. 

Целите на ДЦДМУ са : 

 създаване на благоприятни условия за усъвършенстване на цялостната 

дейност на Дневния център, насочена към социална интеграция на децата и младежите 

със специални нужди; 

 създаване на условия за корекционно – компенсаторна работа на децата и 

младежите с увреждания. Осигуряване развитието на физическия, психическия и 

творчески потенциал; 

 придобиване и развитие на полезни навици и умения; 

 интегриране в системата на масовите училища и детски градини; 

 социализиране на хората с увреждания; 

 активно включване на семействата в процеса на работата с потребителите; 

 оказване на подкрепа на родителите на децата и младежите с увреждания в 

морален и социален аспект. 

Работата с потребителите е организирана в дневна за деца и дневна за младежи – 

място за групови занимания, игри, изграждане на взаимоотношения, творчески часове и 

разтоварване, логопедичен кабинет, зала за рехабилитация, психолого – педагогически 

кабинет, кабинет на социалния работник, кабинет на терапевта. 

Кабинетите са обзаведени с нови мебели, техника и нужните материали за 

осъществяване на пряката работа с потребители, стимулиране и насърчаване на 

участието им в различните дейности, развитие на уменията и способностите им. 

Услугата е оборудвана с необходимите приспособления за придвижване на хора с 

увреждане на долните крайници - колички за придвижване и проходилки. Обособени са 

удобни и функционални санитарни помещения. Пред входа на центъра има изградена 

рампа, осигуряваща достъпно придвижване до услугата. 

Дневният център разполага с детска площадка с обезопасени съоръжения за отдих 

и почивка. Подходящото обзавеждане и специализирано оборудване създава оптимални 

условия за коригиращо – компенсаторна работа с потребителите, както и работа за 

тяхното образование и интеграция в зависимост от специфичните им нужди. С децата се 

провеждат ежедневни занимания – педагогически, логопедични, рехабилитационни и 

психологически, съобразени с методиката за работа с деца с увреждания. 

Екипът по предоставяне на услугата се състои от психолог, логопед, терапевт, 

социални работници, възпитатели, рехабилитатор, медицинско лице, детегледачки, 

щофьор-домакин, административни служители. 

Дейностите по предоставяне на услугата ДЦДМУ са насочени към: 

 психологична помощ; 

 езикова и речева терапия, използване на методи за комуникация; 

 терапевтично-рехабилитационна работа; 

 овладяване на образователни знания и умения; 

 организиране на свободното време; 

 помощ при изграждане на социални умения и трудови навици; 

 защита на правата на децата и младежите с увреждания; 

 осигуряване на хранене през деня; 

 предоставяне на организиран транспорт; 

 индивидуални и групови занимания със специалистите; 

 ежедневна помощ и подкрепа, консултации на родители и потребители. 
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Подкрепата на родителите е насочена към: 

 индивидуално консултиране и обучение за полагане на адекватни грижи за 

децата и лицата в семейството, насочено към информиране на родителите за състоянието 

на техните деца/младежи, прояви и начини на реагиране в различни състояния, 

възможно развитие и перспективи, отношения в семейството – на родителите към детето 

/обгрижващо и възпитаващо поведение/, ролята на всеки от родителите, братя, сестри, 

начин на интеракции и комуникации в семейната среда, изработване на стратегия за 

справяне с възникналата проблемна ситуация в семейството и работа по дистанциране от 

проблема, поглед към него от по-различна гледна точка чрез метода на позитивната 

психотерапия; 

 психотерапевтична дейност; 

 съдействие и подкрепа при интегриране в масовите училища и детски градини; 

 съдействие и подкрепа при контакти с други институции, при подготовка на 

документи и консултиране с други специалисти. 
 
Социално консултиране и рехабилитация в ДЦДМУ: 

1. Предоставяне на социална рехабилитация и консултиране в зависимост от вида 

и степента на увреждане на всеки потребител. Цели адекватно включване в живота на 

общността – училище, детска градина, семейна среда и др. Стимулиране на мисленето, 

развитието, капацитета и личния ресурс. Работи се за промяна на нагласите на 

обществото по темите, свързани с уменията и възможностите на хората с увреждания. 

2.  Повишаване на родителския капацитет, включващо консултиране и обучение 

по процеса на отглеждане на дете с установено увреждане в биологичното семейство и 

социални услуги от резидентен тип. Даване на насоки за продължаваща работа в 

естествената среда, с цел поддържане и повишаване ефективността на терапията, 

общуване и осигуряване на условия за взаимна подкрепа.  

  

През отчетния период се предоставя и социалната услугата Център за настаняване 

от семеен тип за деца и младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/. Това е социална услуга от 

резидентен тип, която предоставя жизнена среда за пълноценно израстване и развитие на 

деца и младежи, за които към момента на настаняване не е възможно да бъдат 

отглеждани в биологичното им семейство, в семейството  на близки или роднини, или в 

приемно семейство. В Центъра се създава среда близка до семейната, при която 

потребителите получават необходимата им индивидуализирана грижа, подкрепа за 

личностно развитие и за изграждане на умения за самостоятелен и независим живот. 

Организирането на живота и дейностите в него са насочени към създаването на условия 

и възможности за децата и младежите да участват равнопоставено в живота на местната 

общност. ЦНСТДМУ осигурява подходящо място за живеене на децата/младежите и 

възможност за поддържане на връзка със семейството и значими за тях хора, когато това 

е в техен интерес.  

Капацитетът на центъра е 14 деца/младежи, които могат да бъдат на различна 

възраст, пол, степен на увреждане и ниво на автономност.  

Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с 

увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с 

развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите. 

Екипът, който е отговорен за качественото предоставяне на услугата, се състои от 13 

души: ръководител, социален работник, възпитател, детегледачки, помощник-

възпитател, касиер - счетоводител, административно - техническо лице, готвач, 

медицинско лице и домакин - техническа поддръжка. 

Основната цел, която е водеща за персонала е предоставяне на сигурна и 

защитена среда за децата/младежите, чрез индивидуализирана грижа и подкрепа, в 



 

 

 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

 

10 

условия близки до семейната среда, осигуряващи по-добро качество на живот и 

възможности за пълноценно развитие и социално включване. 

 

 

ЦЕЛ 4. Развиване на алтернативна семейна грижа и подобряване качеството 

на съществуващата за деца, които не могат да живеят с биологичните си родители 

и за деца настанени в специализираната институция 

Дейност 4.1. Поддържане на информираността относно приемната грижа. 

Дейност 4.2. Реализиране на професионална приемна грижа, съгласно 

партньорското споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община 

Исперих по Проект „Приеми ме 2015“. 

Дейност 4.3. Осигуряване на качествена грижа за настанените в приемните 

семейства деца, подкрепа и надграждащо обучение на вече утвърдените семейства. 

Дейност 4.4. Участие на Община Исперих в проекти, свързани с развитието на 

социални и образователни услуги. 

 

От 11.12.2015г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015” - 

BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна 

финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015”  със сключено партньорско 

споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане. 

На 01.09.2016г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане 

на нов областен модел социален работник да работи с приемни семейства от три 

общини, една от които е Община Исперих. 

През 2017г. на територията на Община Исперих са утвърдени две нови 

професионални приемни семейства, с които общия брой действащи семейства достига 

16. През 2017г. едно професионално приемно семейство е заличено от регистъра по 

тяхно желание. Към месец декември действащите семейства остават 15 с настанени при 

тях общо 16 деца.  

Общия брой преминали през приемната грижа деца за 2017г. е 22. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

ЦЕЛ 1. Разработване на механизъм за проследяване на обхванатите и 

необхванатите деца и движението в образователната система 

Дейност 1.1. Осигуряване и контролиране на обхвата на подлежащите на 

задължително предучилищно и училищно образование деца и ученици. 

Дейност 1.2. Наблюдаване на движението на децата и учениците чрез 

ежемесечно събиране на информация за преместени, отпаднали или необхванати.  

Дейност 1.3. Провеждане на работни срещи между специалисти от различни 

институции с цел координиране на усилията по обхващане на застрашените от 

отпадане от образователния процес деца и ученици. Съдействие и консултиране на 

семейства с цел връщане на децата им в образователната система. 

Дейност 1.4. Създаване на стимулираща учебна среда за превенция на 

отпадането на учениците и тяхното привличане към училище. 
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Дейност 1.5. Мерки и услуги за включване на деца и родители в системата на 

предучилищното и училищното образование и подготовка на децата за училище. 

Дейност 1.6. Подобряване на условията за спорт в образователната система с 

цел насърчаване на спортната активност сред децата и учениците. 

Дейност 1.7. Повишаване на ролята на училищните настоятелства към 

училищата и детските градини и създаване на стимулираща учебна среда – 

разработване на програми и проекти за образование. Поддържане на активно 

сътрудничество между Обществените съвети и учебните заведения. 

 

През 2017г. в община Исперих функционират девет общински училища – две 

средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо 

Ботев“ с.Китанчево са средищни и в тях се обучава и ученици от най-близките съседни 

населени места.     

Във всички средищни училища е организиран безплатен транспорт и целодневна 

организация на учебния процес за пътуващите ученици.  

През 2017г. учениците в общината са 2420. Отрицателната демографска 

статистика и миграционните процеси са основните причини за намаляване на броя на 

децата и учениците. В началото на новата учебна година бяха утвърдени 29 маломерни 

паралелки, от които 3 са слети. С решение на Общински съвет – Исперих са предвидени 

допълнителни средства за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес 

за училищата в с.Китанчево и с.Тодорово. 

От началото на учебната 2017/2018г. за първи път целево от държавата се 

предоставят средства за осигуряване на безплатен транспорт и на ученици, пътуващи до 

най-близките гимназии. 

 

През новата учебна година децата записани в детските градини са 772, от които 

308 са деца в задължителна предучилищна възраст.  

Поради невъзможността за формиране на групи през 2017г. са закрити седем 

селски детски градини. След оптимизацията на детските градини за ДГ „Радост” 

с.Подайва и ДГ „Дора Габе” с.Лудогорци бяха осигурени средства за осъществяване на 

ремонтни дейности за създаване на условия за прием на по-голям брой деца. Във всички 

останали детски градини бяха направени също частични ремонти. 

В края на 2017г. с цел ранното включване на децата в образователната система са 

отменени таксите за посещение на детски градини за децата от всички възрастови групи.  

През изминалата година за планирането, реализирането и устойчивото развитие 

на местните образователни политики бяха разработени два стратегически документа – 

Програма за развитие и управление на предучилищното и училищното образование в 

община Исперих за периода 2017-2021 и  Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на децата и учениците от община Исперих /2017-2018/.  

Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и честата смяна на 

местоживеенето са сред основните фактори за ранното отпадане на децата и учениците. 

С приемането на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца в задължителна предучилищна и училищна 

възраст, общината е разделена на 7 района. В тези райони 7 екипа по обхват обходиха 

636 адреса. Голяма част от потърсените деца са извън общината или страната. В резултат 

но обходите новозаписаните деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст са 21.  

С цел задържане на учениците в образователната система и повишаване на 

мотивацията им за участие в училищния живот, в училищата от общината се  

изпълняваха редица дейности като: 



 

 

 
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2  тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg 

 

12 

 провеждане на допълнителни извънкласни и извънучилищни дейности по 

проект BG055M20P001-2.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на 

мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и 

компетентности (Твоят час)” на МОН;              

 разработване на механизми за ежедневно информиране на родителите за 

отсъствията и закъсненията на децата; 

 партньорство на Общината и училищните общности с НПО за местни 

инициативи за превенция от отпадане от училищната система на деца в риск;  

 изпълняване на дейности за активно включване на родителската общност в 

образователния процес;  

 осигуряване на безопасна, сигурна и модерна среда за обучение в детските 

градини и училища;  

 предоставяне на подкрепа за деца и ученици с обучителни затруднения.  

Проекти насочени към децата и учениците в риск от отпадане от образователната 

система, които се изпълняваха през 2017 година са: 

 Проект „Образователна интеграция на учениците от етническите малцинства в 

община Исперих”, финансиран по ОПНОИР, който включва ПГ „Васил Левски” 

гр.Исперих, ОУ „Васил Априлов” гр.Исперих, ОУ „Христо Ботев” гр.Исперих, ОУ „Отец 

Паисий” с.Подайва, ОУ „Христо Ботев” с.Лудогорци, ОУ „Н.Й.Вапцаров” с.Вазово и ОУ 

„Христо Ботев” с.Тодорово; 

  Проект „Равен шанс - достъп до средно образование”, финансиран по линия на 

Тръста за социална алтернатива чрез СНЦ „Асоциация Интегро”, който се реализира в 

ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих; 

 Проект „Подкрепяща среда за ромски младежи за придобиване на средно 

образование”, финансиран от Фондация „Българо-американско общество“ чрез СНЦ 

„Асоциация Интегро“, изпълняван в ПГСС „Хан Аспарух” гр.Исперих;  

 Проекти по НП „Развитие на системата на предучилищното образование” на 

МОН в ДГ „Слънце” гр.Исперих, ДГ „Радост” с.Подайва и ОУ „Отец Паисий” 

с.Подайва; 

 Проект „Готови за училище”, финансиран по линия на Тръста за социална 

алтернатива чрез СНЦ „Асоциация Интегро” в ДГ „Щастливо детство” с.Китанчево и ДГ 

„Кокиче” с.Вазово. 

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности 

Дейност 2.1. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностно 

развитие на деца и ученици и Годишен план за изпълнението на дейностите за подкрепа 

на личностно развитие. 

Дейност 2.2. Създаване на координиращи екипи за организиране и координиране 

на процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа. 

Дейност 2.3. Поетапно създаване на подкрепяща среда в детските градини и 

училища за включване на деца със СОП в общообразователния процес. 

Дейност 2.4. Поетапно осигуряване на достъпна архитектурна среда за деца 

със СОП във всички детски градини и училища. 

Дейност 2.5. Периодично предоставяне на актуална информация на родителите 

на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне и 

преразглеждане на индивидуалните им програми. 
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Дейност 2.6. Участие на педагогическите специалисти в периодични 

квалификационни обучения за работа с  деца със СОП в общообразователната 

система. 

Дейност 2.7. Постигане на активно сътрудничество между училища, детски 

градини, Община Исперих, РУО, РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в 

процеса на приобщаващото образование. 

Дейност 2.8. Прилагане на иновативни и адекватни  педагогически практики и 

модели за работа с деца и ученици със СОП. 

Дейност 2.9. Провеждане на информационни кампании в училищата и детските 

градини с цел толерантност и съпричастност към децата и учениците със СОП. 

 

Законът за предучилищното и училищното образование, който е в сила от 

01.08.2016г. внесе ново качество в нашето образование, като регламентира 

приобщаващото образование като неотменна част от образователната система.          

Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на 

индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на 

децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.  

На учениците със специални образователни потребности се предоставя освен 

обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която включва: 

1. работа с дете и ученик по конкретен случай;  

2. психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна 

рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически 

увреждания;  

3. осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща 

среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали, 

методики и специалисти;  

4. предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със 

сензорни увреждания;  

5. ресурсно подпомагане. 

По данни на директорите в началото на учебната 2017/2018 г. децата със 

специални образователни потребности, интегрирани в общообразователните училища са 

52. На 13 деца допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО, а 

на останалите се осигурява от специалистите на училищата. 

В ПГСС „Хан Аспарух“ гр.Исперих ученици със специални образователни 

потребности се обучават по Рамкова програма за професионално образование с първа 

степен на професионална квалификация. Професионалното им направление е 

производство на храни и напитки, професията – работник в хранително-вкусовата 

промишленост, а специалността – хранително-вкусова промишленост. През новата 

учебна година тези учениците в ПГСС „Хан Аспарух“ са 19.  

През 2017г. бяха разработени и приети Общинска стратегия за подкрепа за 

личностно развитие на децата и учениците от община Исперих/2017-2018/ и План за 

изпълнение на дейностите за личностно развитие, които очертават приоритетните  

дейности в приобщаващото образование. 

 

 

ЦЕЛ 3. Развиване на образователните и социални услуги насочени към 

отпадналите и необхванати деца от образователната система 

Дейност 3.1. Обхващане на всички отпаднали и застрашени от отпадане от 

образователната система деца и насочването им към различни образователни и 

социални програми.  
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Дейност 3.2. Провеждане на работни срещи за уточняване на причините за 

отпадане и предприемане на мерки за отстраняване на причините за отпадане. 

Дейност 3.3. Поддържане на информационна система за събиране на данни за 

необхванати и застрашени от отпадане ученици на общинско ниво. 

             

През отчетния период Община Исперих продължи да работи в насока за 

преодоляване на причините, водещи до отпадане на деца и ученици от образователната 

система. Наблюдава се по-добра координация и сътрудничество между институциите, 

имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП, 

РУО, РУП, ДБТ и социалните услуги. 

През изминалата година са организирани инициативи в подкрепа на деца в риск 

от ЦОП и МКБППМН. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

ЦЕЛ 1. Намаляване на социално-значими заболявания сред децата, чрез 

повишаване на здравната култура и информираността на подрастващите. 

Дейност: 1.1. Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене 

и начин на живот. 

Дейност: 1.2. Разработване и прилагане на програми за здравно образование на 

децата и учениците във всяко детско заведение и училище. 

Дейност: 1.3. Организиране и участие в програми, свързани с профилактика и 

промоция  на здравето на децата и учениците. 

 

Специална грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо 

развитие. 

На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в които 

работят 15 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер” и 

„медицинска сестра”. Те осъществяват медицинското обслужване на спешните 

състояния и дейностите по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците. 

Провеждат стриктен контрол на факторите на средата в детските заведения, провеждане 

на правилна дезинфекция, дезинсекция и дератизация и редица други профилактични 

мероприятия. 

В детските и учебни заведения медицинските специалисти водят лична здравно-

профилактична карта на всички деца и ученици, следят за здравословното им състояние, 

като информират текущо учителите на педагогически съвети за актуалния здравен статус 

на учащите се. Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални за сезона. 

В часа на класния ръководител провеждат здравни беседи за здравословно 

хранене и за здравословен начин на живот. Учениците са запознати с принципите на 

здравословното хранене, имат културата, необходимите знания за здравословен начин на 

живот и необходимостта от това за човешкия организъм. Редовно провеждат беседи за 

вредата от тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.  

С цел подобряване на хранителните навици на децата и учениците в училищата се 

предоставят  плодове и зеленчуци по Схема „Училищен плод” и мляко и млечни 

продукти по Схема „Училищно мляко”" за всеки ученик от първи до четвърти клас, 

както и за децата в подготвителните групи  при спазване на здравните изисквания. 
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В основните училища се осигурява столово обедно хранене на всички пътуващи 

ученици, като се спазват изискванията на МЗ за здравословно хранене. Медицинските 

специалисти проследяват спазването на Наредбата за хранене на учениците, 

осъществяват ежедневен контрол, следят за хигиената при провеждане на самото 

хранене и почистване.  

За намаляване на риска от наднормено тегло и последващо развитие на сърдечно-

съдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо 

значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната, 

санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление 

безопасността на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол 

от страна на медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са 

регистрирани хранителни отравяния. 

 

 

ЦЕЛ 2. Разширяване на превантивните и профилактични мерки за опазване 

физическото и психическо здраве на децата. 

Дейност: 2.1. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при 

децата и рисковите фактори свързани с него. 

Дейност: 2.2. Провеждане на кампании за борба с гръбначните изкривявания. 

Дейност: 2.3. Профилактика на социално значими заболявания сред децата и 

учениците. 

Дейност: 2.4. Провеждане на кампании за борба с тютюнопушенето. 

Дейност:2.5. Проследяване на здравословното състояние и физическото 

развитие на децата и учениците и изготвяне на анализ и оценка. 

 

За осигуряване на здравословен режим на хранене и приучване към балансирано 

хранене, във всички учебни и детски заведения се проведоха кампании за борба с 

наднорменото тегло и превенция на болестите, свързани с нездравословното хранене – 

диабет, сърдечно-съдови и др. заболявания. С редица форми на мероприятия бяха 

отбелязани Световните дни на здравето, съгласно Календара на Световната здравна 

организация. В кампаниите активно бяха включени не само децата и учениците, но и 

техните родители.  

Проучването и анализа на здравното състояние, физическото и психическото 

развитие на децата и учениците е една от основните дейности на отдел „Профилактика 

на болестите и промоция на здравето” РЗИ гр.Разград. Медицинските специалисти от 

детските и учебни заведения ежегодно изготвят и предоставят на РЗИ – Разград  Анализ 

на здравословното състояние и децата и учениците по данни от профилактичните 

прегледи, извършени от личните лекари. Провеждат консултации и оказват подкрепа на 

децата и семействата чрез насочване към социални услуги в общността за опазване на 

физическото и психическото им здраве. 

В учебните заведения са проведени информационни кампании сред учениците за 

борба с наднорменото тегло, гръбначните изкривявания и рисковите фактори свързани с 

тях, за социално значимите заболявания, за тютюнопушенето. Раздадени са 

информационни материали, като същите са получени от РЗИ отдел „Профилактика на 

болестите и промоция на здравето” гр.Разград и Областен съвет на БЧК гр.Разград.  

 

 

ЦЕЛ 3. Повишаване на информираността на децата за разпространение на  

ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни 

вещества 
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Дейност: 3.1. Провеждане на кампания по превенция на ранно забременяване с 

рискови групи, информиране за ХИВ/СПИН, болести предавани по полов път и 

злоупотреба с психоактивни вещества. 

Дейност: 3.2. Реализиране на дейности по училищни програми в областта на 

превенцията на рисковото сексуално поведение, употребата на психоактивни 

вещества, алкохол и тютюнопушене. 

Дейност: 3.3. Провеждане на инициативи на училищно и общинско ниво, 

посветени на Международния ден на борбата срещу ХИВ/ СПИН – 1 –ви декември. 

Дейност: 3.4. Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни 

здравно-образователни модули в училищата на територията на община Исперих в 

изпълнение на Националната програма за превенция на хроничните болести. 

Дейност: 3.5. Отбелязване на световен ден за борба с туберкулозата. 

Провеждане на информационна кампания сред деца и подрастващи. 

 

В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни 

беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването 

от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са 

получени от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и 

Областен съвет на БЧК гр.Разград.  

Проведени са инициативи на училищно ниво на 1 декември – Световен ден за 

борба срещу ХИВ/СПИН.  

Проведени са здравно-образователни мероприятия на тема: 

 „Болести предавани по полов път”; 

 „ХИВ/СПИН – начини на предаване”;  

  „Ангажираност, образование, сила” и анимация на тема ХИВ/СПИН; 

 

В рамките на информационно - скринингова кампания по повод „Международния 

ден без тютюнопушене са реализирани следните дейности: 

 излъчен филм „Дим” сред 50 ученици от 12 клас на ПГСС „Хан Аспарух” 

гр.Исперих; 

 измерване на въглероден монооксид в издишания въздух и количеството на 

карбоксихемаглобина в кръвта чрез апарат Smoker Iyzer на 19 ученика; 

 разпространение сред целевите групи на здравно-образователни материали и 

презарвативи. 

 

 

ЦЕЛ 4. Подобряване на майчинството и детското здраве 
Дейност: 4.1. Повишаване на обхвата с имунизации по Националния 

имунизационен календар на Р България чрез:  провеждане на беседи и разговори с 

родители и деца за значението на имунизациите и създаване на мотивация за прилагане 

на ваксини; активно издирване на деца, без данни за извършени имунизации и 

предприемане на мерки за осъществяването им; осигуряване на мобилен екип за 

извършване на имунизации в региони и населени места с преобладаващо ромско 

население и/ или лица живеещи в сходна на ромската ситуация.  

 

Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на 

имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от 

здравни кабинети и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване” 

Община Исперих предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен 

обхват с имунизации на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са 

информационни материали. 
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Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с 

фокус-ромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с 

ползите и значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен 

в районите, населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа, 

през годината не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи 

етнически групи с екип. 

 

 

ЦЕЛ 5. Отглеждане, възпитание и обучение на деца от 1-3 годишна възраст 
Дейност: 5.1. Проследяване на физическото развитие на децата от 1 до 3 

годишна възраст от медицинските специалисти в детските ясли и изготвяне на анализ 

и оценка. 

 

Медицинските специалисти изготвиха Анализ на здравословното състояние на 

децата от 1 до 3 годишна възраст на база на получените данни от личните лекари. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

ЦЕЛ 1. Осъществяване на ранна превенция в общността 

Дейност: 1.1. Превенция на насилието и тормоза в учебните заведения чрез: 

провеждане на беседи и дискусии по училища с участието на специалисти;  

разработване и предоставяне на печатни и видеоматериали по проблеми свързани със 

зависимости, трафик и агресия. 

Дейност: 1.2. Инициатива „Детето, законът, институциите” – презентации по 

класове за повишаване на правната култура на учениците: кръгла маса, съвместно с 

КСУДС „Лудогорие”, презентации пред родители, издаване на брошура по темата. 

Дейност: 1.3.Осигуряване на  достъп до консултации от педагог, психолог и 

юрист на малолетни с проблеми и техните родители. 

Дейност: 1.4. Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и Превантивно - 

информационния център по наркотични вещества. 

Дейност: 1.5. Реализиране на информационна кампания за предпазване от 

въвличане в трафик на хора. 

 

През 2017г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно 

сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално 

подпомагане”,
 

съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с 

регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на 

обществен възпитател. 

През отчетната година продължи активното взаимодействие между членовете на 

Местната комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП 

гр.Исперих, с кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и 

педагогическите съветници от училищата, както и с всички институции на територията 

на общината, работещи с деца и техните семейства. През отчетната година членове на 

Местната комисия за БППМН и обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи 

в училищата, относно правото на закрила на децата от всички форми на насилие.  

В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на 

проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите, 
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криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация. 

Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени 

възпитатели и членове на МБППМН.  

По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в 

училище” и „Превенция на тютюнопушенето” Местната комисия за БППМН, стремейки 

се напълно да отговори на една широка обществена потребност, организира превантивна 

дейност в посока намаляване на противообществените прояви от малолетни и 

непълнолетни и предотвратяване на злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с 

нея се провеждаха обучителни семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се 

информация и нагледни материали. На проведените обучителни семинари с членове на 

Местната комисия и инспектор ДПС бяха изнесени поредица от лекции, придружени от 

видеофилми по проблемите на наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред 

децата. Широко използван в програмите за работа е и подходът „Връстници обучават 

връстници”, който освен останалите предимства позволява информацията да достига до 

по-голям кръг от ученици.  

 

 

ЦЕЛ 2. Повишаване на обществената информираност по отношение на 

проблемите и опасностите за децата при работа в интернет 

Дейност: 2.1. Провеждане на кампания „Месец за безопасен интернет”. 

     

През 2017г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне на информация за 

правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната комисия за 

БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за посещение на 

малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове след 

определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час.   

Извършени са 7 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали 

съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр.Исперих. При извършените проверки не са 

констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.   

В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата” 

МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е 

установяване на броя на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на 

територията на община Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията 

не се е сблъсквала с проблеми при осъществяването на контролната си дейност. 

 

 

ЦЕЛ 3. Развиване на програми и услуги, насочени към превенция на 

насилието и възстановяване и реинтеграция на деца, жертви на насилие  

Дейност: 3.1. Осигуряване на достъп до здравни грижи, психологическа 

подкрепа и безплатна правна помощ на деца и семейства, жертви на насилие или 

трафик, чрез ползване на различни социални услуги в общността.  

Дейност: 3.2. Повишаване на информираността за функционирането на 

Координационния механизъм на територията на община Исперих.  

Дейност: 3.3. Осъществяване на целенасочена превантивна дейност по 

Националната програма „Работа на полицията в училище“. 

Дейност: 3.4. Разпространение на информационни материали за трафика на 

хора и начините на предпазване и възможностите за оказване на помощ на жертви на 

трафик.            
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По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010г.  

беше разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на 

работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в 

потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е подписано 

от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на вътрешните 

работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието, министъра на 

образованието младежта и науката, министъра на културата, държавната агенция за 

закрила на детето, изпълнителния директор на агенцията за социално подпомагане и 

председателя на управителния съвет на националното сдружение на общините. 

Работата на мултидисциплинарния екип е насочена в следните основни 

направления: обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за 

осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна 

интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; постигане на съгласие по 

всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед 

гарантиране спазване правата на децата. 

На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и 

за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2017г. са осъществени 4 броя екипни 

срещи. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за по-

успешна работа по случаите на насилие над деца. 

През 2017г. са раздадени информационни материали по превенция на насилието 

на различни целеви групи – деца, родители и професионалисти, работещи с деца. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА 

ДЕТЕТО 

 

ЦЕЛ 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 

Дейност 1.1. Разкриване на кръжоци, клубове по интереси, школи и др. за 

развитие уменията на талантливи деца и ученици в областта на изкуствата, спорта, 

науката  и информационните технологии.  

Дейност 1.2. Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на 

участието и изявите на общинските училища за организиране на извънкласни дейности 

и форми в свободното време на деца и ученици.   

Дейност 1.3.  Подкрепа и съдействие от страна на община Исперих на 

участието и изявите на общинските училища, участници в Национална програма. 

 

През 2017г. общинските училища работиха по различни Национални програми 

към МОН. През отчетната година продължават да развиват своята дейност кръжоци, 

клубове по интереси и школи за развитие на уменията на талантливите деца и ученици в 

областта на изкуствата, спорта, науката и информационните технологии.  

Към Читалище „Съзнание1891“ гр.Исперих - един от значимите центрове на 

културата в общината осъществиха дейности следните школи:  

 Школа по изобразително изкуство; 

 Школа по театрално изкуство; 
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 Школа по пиано, акордеон и флейта; 

 Школа по танцово изкуство; 

 Балетна формация „Форте“; 

 Детска вокална формация „Теменуга“; 

 Детска група за народни песни; 

 Детски танцов състав. 

 

 

ЦЕЛ 2. Насърчаване на деца с изявени дарби 

Дейност 2.1. Финансово подпомагане  и стимулиране на деца с изявени дарби. 

Дейност 2.2. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата, 

осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортни училища и училища по 

изкуствата. 

Дейност 2.3. Стимулиране на творческите заложби на децата чрез осигуряване 

на възможност за изяви на местно, регионално и национално ниво. 

 

През 2017г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за 

закрила на деца с изявени дарби. 

През отчетния период децата от школите към НЧ „Съзнание1891“ гр.Исперих 

участваха във всички мероприятия заложени в Културния календар на Община Исперих, 

както и в изяви на регионално и национално ниво.  

 

 

ЦЕЛ 3. Подкрепа на изграждането на ученически спортни клубове с оглед 

подобряване на извънкласната и извънучилищна спортна дейност 

Дейност 3.1. Участие в дейности, заложени в Националния спортен календар, 

участия в ученически игри. 

 

През 2017г. в община Исперих се проведоха Ученически игри. В тях взеха 

участие всички 9 училища. В рамките на ученическите игри се проведоха състезания по 

футбол, хандбал, волейбол, баскетбол, тенис на маса, бадмингтон и лека атлетика. 

През отчетния период продължиха своята дейност и следните спортни клубове: 

 СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ 

 СНЦ „Футболен клуб „Бенковски - 2016“; 

 СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Левски - Подайва“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стрела“; 

 СНЦ „Футболен клуб „Стара сила“; 

 СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“; 

 СНЦ „Спортен клуб „Адреналин в кръвта“; 

 СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“; 

 СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“; 

 СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“. 

 

 

 

 

За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да 

има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро 

равнище на грижи и сигурност на семействата и децата. 


