
        ОБЩИНА ПРОЕКТ 

                    ИСПЕРИХ                        ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО за 2019 г.         
 

 
ПРИОРИТЕТ І: 

НАМАЛЯВАНЕ НА  ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Подобряване 
системата за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1.Осигуряване на доходи и финансова подкрепа на 
семейства, отговарящи на условията за месечно 
социално подпомагане за децата, които отглеждат 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 

1.2.Прилагане на мерки за превенция и санкциониране 
на проявите на безотговорно родителство 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”, 

Местна комисия за борба срещу 
противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни, 
Учебни заведения 

ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 

  
1.3.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 чрез 
предоставяне на финансови помощи и/или помощи в 
натура 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие”, 

НПО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

в рамките на 
календарната 

година 

 
1.4.Предлагане на комплекс от услуги, насочени към 
повишаване на капацитета на родителите в Центъра за 
обществена подкрепа и Центъра за работа с деца на 
улицата 
 
 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 
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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 
 

Община Исперих, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
2. Развиване на 
мерки в подкрепа 
на родителите 
при наличие на 
риск за 
изоставяне на 
детето 

2.1.Предоставяне на социални услуги и дейности по 
превенция на изоставянето на дете и настаняването му 
в социални услуги от резидентен тип. 

 
Община Исперих, 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП към КСУДС „Лудогорие”  
ЦРДУ към КСУДС „Лудогорие“ 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

2.2.Информиране за достъп до социалните услуги за 
начините и видовете на подкрепа за деца и семейства 
в нужда 

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

КСУДС „Лудогорие”, 
Медии 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

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 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 

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

3.1.Предоставяне на социални услуги в Дневен център 
за деца и/или младежи с увреждания 

 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ДЦДМУ 
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през годината 
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умственото, 
духовното и 
социалното 
развитие на 
детето 

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 

 
Община Исперих, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
ЦНСТДМУ, ЦНСТДБУ 

 

 
държавно делигирана дейност 

постоянен 
през годината 

  
3.3.Разширяване обхвата на Центъра за обществена 
подкрепа – „синя стая”, зала за терапии 
 

Община Исперих, 
ЦОП към КСУДС „Лудогорие” 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

 

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

 
ДЦДМУ 

ЦНСТДМУ 
ЦНСТДБУ, ЦОП, Община 

Исперих  
 

държавно делигирана дейност 
постоянен 

през годината 

 
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 

 
 
 
 
 
 

4.1.Поддържане на информираността, относно 
приемната грижа 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 

4.2.Набиране на нови кандидат – приемни семейства 
Община Исперих, 

ОЕПГ 
 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003-0001-С01 

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 
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4.3.Реализиране на професионалната приемна грижа, 
съгласно партньорското споразумение между Агенция 
за социално подпомагане и Община Исперих по проект 
„Приеми ме 2015” 

Община Исперих, 
ОЕПГ, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих 

 
Оперативна програма 

«Развитие на човешките 
ресурси» 2014 – 2020 г., 

Процедура за предоставяне на 
безвъзмездна финансова 

помощ  
BG05M9OP001-2.003  

„Приеми ме 2015” 
 

постоянен 
през годината 

4.4.Осигуряване на качествена грижа за настанените в 
приемните семейства деца, подкрепа и надграждащо 
обучение на вече утвърдените семейства 

 
Община Исперих, 

ОЕПГ, 
 Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през годината 

4.5.Участие на Община Исперих в проекти свързани с 
развитието на социални и образователни услуги 

Община Исперих по проекти 
постоянен 

през годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІ: 

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

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Разработване на 
механизъм за 
проследяване на 
обхванатите и 

 
1.1.Осигуряване и контролиране на обхвата на 
подлежащите на задължително предучилищно и 
училищно образование деца и ученици 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

годината 
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необхванати деца и 
движението в 
образователната 
система 
 
 
 

 
 
 
1.2.Наблюдаване на движението на децата и 
учениците чрез ежемесечно събиране на информация 
за преместени, отпаднали или необхванати 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища, 
НПО, 

РУО - Разград, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция “Социално 
подпомагане” - Исперих 

 

 
 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 

 
 
 

през 
годината 

 
 

1.3.Изпълнение на Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст, 
приет с Постановление № 100 от 08.06.2019г. на МС 

 
Детски градини, 

Училища, 
Община Исперих, 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

РУ – Исперих при ОДМВР - 
Разград, 

РУО - Разград 
 

училищни бюджети, 
НП „Заедно за всяко дете“ 

през 
годината 

 
1.4. Налагане на административни наказания за лица, 
които не изпълняват родителските си задължения по 
ЗПУО  
 

 
 

Община Исперих 
 

 
 
- 

 
през 

годината 

 
1.5.Подобряване и осъвременяване на материалната 
база в учебните заведения  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища  

 
делегирани бюджети, 

по проекти 

през 
годината 

 
1.6.Подобряване на условията за спорт в 
образователната система с цел насърчаване на 
спортната активност сред децата и учениците 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

 Училища, 
НПО 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 
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1.7.Повишаване на ролята на училищните 
настоятелства към училищата и детските градини и 
поддържане на активно сътрудничество между 
обществените съвети и учебните заведения 
 

Детски градини, 
 Училища, 

НПО, 
Обществени съвети  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

през 
годината 

 

1.8.Активно включване на родителската общност в 
образователния процес 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

през 
годината 

 

1.9.Осигуряване на безплатен транспорт и безплатни 
учебници и учебни помагала за деца и ученици 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища  
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
1.10.Подкрепа за кариерно ориентиране и 
консултиране на ученици в риск  

 
Училища 

МКБППМН 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
през 

годината 

 
2. Продължаване на 
политиката за 
включващо 
обучение на  
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

 
2.1.Приемане на  Общинска стратегия за личностно 
развитие на децата и учениците в община Исперих за 
периода от 2019г. до 2021г., както и  Годишен план за 
изпълнението на дейностите за подкрепа на личностно 
развитие за 2019г. 
 

Община Исперих, 
РУО - Разград, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

до 
30.04.2019г. 

2.2.Ранно оценяване на потребностите на деца и 
ученици от подкрепа за личностно развитие 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.3.Изпълнение на нормативно определените дейности 
за обща и допълнителна подкрепа по Наредбата за 
приобщаващото образование 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РУО - Разград, 

РЦПППО 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 
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2.4.Подобряване на материалните условия за обучение 
на деца и ученици със специални образователни 
потребности в институциите в системата на 
предучилищното и училищно образование 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет, проекти 

през 
годината 

 
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 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през  
годината 

 
2.6.Участие на педагогическите специалисти в 
периодични квалификационни обучения за работа с  
деца със СОП в общообразователната система 
 

Детски градини, 
Училища, 
РЦПППО 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 
проекти 

през  
годината 

 

2.7.Поддържане на активно сътрудничество между 
училища, детски градини, Община Исперих, РУО, 
РЦПППО, деца, ученици и техните семейства в 
процеса на приобщаващото образование 

 
Община Исперих, 
Детски градини,  

Училища,  
Социални услуги, 

РУО - Разград,  
РЦПППО,  
семейства 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
2.8.Прилагане на иновативни и адекватни  
педагогически практики и модели за работа с деца и 
ученици със СОП 

Детски градини, 
Училища  

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 

2.9.Провеждане на информационни кампании в 
училищата и детските градини с цел толерантност и 
съпричастност към децата и учениците със СОП 

 
Община Исперих, 

РУО - Разград,  
Детски градини, 

Училища,  
РЦПППО 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 
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3. Развиване на 
образователните и 
социални услуги, 
насочени към 
отпадналите и 
необхванати деца 
от образователната 
система 

 
3.1.Обхващане на всички отпаднали и застрашени от 
отпадане от образователната система деца и 
насочването им към различни образователни и 
социални програми 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

финансиране по оперативни 
програми 

през 
годината 

 
3.2.Организиране на допълнителни занимания за деца 
от уязвими групи, финансирани по реда на Наредбата 
за финансиране на институциите в системата на 
предучилищното и училищното образование 
 

Детски градини  
Училища 

В рамките на предоставените 
целеви средства от 
държавния бюджет 

през 
годината  

 
 
 
3.3.Провеждане на работни срещи за уточняване на 
причините за отпадане и предприемане на мерки за 
отстраняване на причините за отпадане 
 
 
 

Педагогически съветници и 
психолози, образователни 

медиатори 
КСУДС „Лудогорие”, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция “Социално 

подпомагане” - Исперих, 
МКБППМН, 

НПО 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
годината 

 
3.4.Изпълнение на извънкласни дейности за задържане 
на ученици в образователната система  по проект 
„Социално-икономическа и образователна интеграция 
на етническите малцинства в община Исперих“ 
 

Община Исперих, 
Училища 

ОПНОИР 
през 

годината 

 
ПРИОРИТЕТ ІІІ: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Намаляване на 
социално-значими 
заболявания сред 
децата, чрез 
повишаване на 
здравната култура 
и информираността 
на подрастващите 

1.1.Провеждане на информационни кампании за 
здравословно хранене и начин на живот 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

1.2.Разработване и прилагане на програми за здравно 
образование на децата и учениците във всяко детско 
заведение и училище 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

Финансиране по проект и в 
рамките на утвърдения 

бюджет 

през 
учебната 
година 

1.3.Организиране и участие в програми, свързани с 
профилактика и промоция на здравето на децата и 
учениците 

 
Община Исперих, 

Медицинските специалисти от 
детските градини и училищата 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2. Разширяване на 
превантивните и 
профилактични 
мерки за опазване 
физическото и 
психическо здраве 
на децата 

2.1.Провеждане на кампании за борба с наднорменото 
тегло при децата и рисковите фактори свързани с него 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
2.2.Провеждане на кампании за борба с гръбначните 
изкривявания 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната  
година 

 
2.3.Профилактика на социално значимите заболявания 
сред децата и учениците 
 

 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

 

 
2.4.Провеждане на кампании за борба с 
тютюнопушенето 
 

Училищни ръководства, 
Медицински специалисти 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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2.5.Проследяване на здравословното състояние и  
физическо развитие на децата и учениците и изготвяне 
на анализ и оценка 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Медицинските специалисти от 
общинските детски градини и 

училища 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 

2.6.Участие в Национална програма за профилактика 
на оралните заболявания при деца 0-8 год.в Република 
България 

 
РЗИ  

Община Исперих 
Лекари по дентална медицина, 

включени в програмата 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3. Повишаване на 
информираността 
на децата за 
разпространение на  
ХИВ/СПИН, болести 
предавани по 
полов път и 
злоупотреба с 
психоактивни 
вещества 

 
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 
 

 
РЗИ, 

МКБППМН, 
Областен съвет по наркотични 

вещества, 
МВР гр. Исперих, 
Община Исперих, 

БЧК 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
3.2.Реализиране на дейности по училищни програми в 
областта на превенцията на рисковото сексуално 
поведение, употребата на психоактивни вещества, 
алкохол и тютюнопушене 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

 
в рамките на утвърдения  

бюджет 

 
през 

учебната 
година 

3.3.Провеждане на инициативи на училищно и 
общинско ниво, посветени на Международния ден на 
борбата срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
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 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
БЧК 

Училищни ръководства, 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 

 
през 

учебната 
година 
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на хроничните незаразни болести Медицински специалисти 
 

 
3.5.Отбелязване на световен ден за борба с 
туберкулозата. Провеждане на информационна 
кампания сред деца и подрастващи 
 

 
РЗИ, 

Община Исперих, 
Училищни ръководства, 

Медицински специалисти, 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

 
4. Подобряване на 
майчиното и 
детското здраве 

 
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 
 

РЗИ, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

5. Отглеждане 
възпитание и 
обучение на деца 
от 1 – 3 годишна 
възраст 

5.1.Проследяване на физическото развитие на децата 
от 1 – 3 годишна възраст от медицинските специалисти 
в яслени групи и изготвяне на анализ и оценка 

Община Исперих, 
Детска градина „Първи юни” 

гр.Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

 
ПРИОРИТЕТ ІV: 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  
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1. Осъществяване 
на ранна превенция 
в общността 

  
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 
     

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища 
 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

регулярно, в 
рамките на 
годината 

  
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 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Детски градини, 
Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
 
1.3.Осигуряване на достъп до консултации от педагог, 
психолог и юрист на малолетни с проблеми и техните 
родители 
 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално 
подпомагане” - Исперих, 

ЦОП 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
1.4.Провеждане на съвместни дейности с ОбСНВ и 
Превантивно - информационния център по наркотични 
вещества 
 

Община Исперих, 
МКБППМН, 

ОбСНВ 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

  
 
 
1.5.Реализиране на информационна кампания за 
предпазване от въвличане в трафик на хора 

 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Детски градини, 

Училища  
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 
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2. Повишаване на 
обществената 
информираност по 
отношение на 
проблемите и 
опасностите за 
децата при работа 
в интернет 
 

 
 
 
 
2.1.Провеждане на кампания „Месец за безопасен 
интернет” 
  

 
РУП - Исперих, 

Детска педагогическа стая, 
Община Исперих, 

МКБППМН, 
Детски градини, 

Училища  

в рамките на утвърдения 
бюджет 

месец 
ноември 
2019г. 

 
3. Развиване на 
програми и услуги, 
насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция на 
деца, жертви на 
насилие 

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 

 
Община Исперих 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
КСУДС „Лудогорие” 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

3.2.Повишаване на информираността за 
функционирането на Координационния механизъм на 
територията на община Исперих 

Община Исперих 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

2019г. 

 
 

3.3.Осъществяване на целенасочена превантивна 
дейност по Националната програма „Работа на 
полицията в училище” 

РУП - Исперих, 
Детска педагогическа стая, 

Отдел „Закрила на детето” към 
Дирекция „Социално 

подпомагане” - Исперих, 
Община Исперих 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 

3.4.Разпространение на информационни материали за 
трафика на хора и начините на предпазване и 
възможностите за оказване на помощ на жертви на 
трафик 

РУП - Исперих, 
Педагогически съветници и 

психолози, 
Община Исперих 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

през 
учебната 
година 
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ПРИОРИТЕТ V: 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел  

 
Дейност  

 
Отговорни институции 

 
Предвидени финансови 

средства 

 
Срокове  

 
1. Създаване на 
възможности за 
увеличаване броя 
на децата, 
участващи в 
различни спортни, 
културни, 
развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и други 
занимания в 
свободното време 

1.1.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  
 

 
Читалища 

НПО 
 

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

2019г. 

1.2.Организиране на занимания по интереси , съгласно 
Наредбата за приобщаващото образование 

Училища 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2019г. 

1.3. Осъществяване на обща подкрепа за стимулиране 
на дейности и изяви на учениците, свързани със 
заниманията по интереси в сътрудничество с училища. 

Община Исперих 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
2019г. 

 
1.4.Подкрепа и съдействие от страна на Община 
Исперих за организиране на инициативи и участие в 
културни събития с цел стимулиране интереса на 
децата и учениците и повишаване мотивацията им за 
участие чрез предоставяне на  възможност за 
творческа изява  
 

 
Община Исперих, 

Училища, 
Читалища, 

НПО 
 
 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
 
 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 
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1.5.Разширяване и разнообразяване на формите, които 
се предлагат в културните институции 

Община Исперих, 
Читалища 

 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 
постоянен, 

през 
учебната 
година 

 

 

1.6. Разработване и изпълнение на ваканционни 
програми за уплътняване на свободното време на 
подрастващите  

Детски градини, 
Училища, 
Читалища,  

Социални услуги 

 
 

в рамките на утвърдения 
бюджет 2019г. 

 
2. Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

 
2.1.Финансово подпомагане и стимулиране на деца с 
изявени дарби  
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

 

постоянен 
през 

годината 

 
2.2.Насърчаване на творческите заложби и 
потребности на децата, осигуряване на възможности и 
условия за постъпване в спортни училища и училища 
по изкуствата 
 

Община Исперих, 
Училища, 
Читалища  

 
в рамките на утвърдения 

бюджет 
 

постоянен 
през 

годината 

 
2.3.Стимулиране на творческите заложби на децата 
чрез осигуряване на възможност за изяви на местно, 
регионално и национално ниво 
 

 
Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Читалища 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 

 
3. Подкрепа на 
изграждането на 
ученически спортни 
клубове с оглед 
подобряване на 
извънкласната и 
извънучилищна 
спортна дейност 

 

 
 
 
3.1.Участие в дейности, заложени в Националния 
спортен календар. Участия в ученически игри. 
Организиране на спортни състезания и надпревари. 
 
 
 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

в рамките на утвърдения 
бюджет 

постоянен 
през 

годината 
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3.2.Разработване и реализиране на проекти с цел 
развитие на спортните интереси и компетентности на 
подрастващите 

 
РУО - Разград, 

Община Исперих, 
Детски градини, 

Училища, 
Спортни клубове 

 

в рамките на утвърдения 
бюджет, 

по проект 

постоянен 
през 

годината 

 


