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ОБЩИНСКИЯ СЪВЕТ- СЕВЛИЕВО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

от Д-Р ИВАН ТОДОРОВ ИВАНОВ -  КМЕТ НА ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

1.9. ОТНОСНО: Приемане на Програма за закрила на детето в Община Севлиево за 2014 
година

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбите на чл.З ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
закрила на детето, Общинският съвет приема всяка година по предложение на Дирекция 
"Социално подпомагане", изготвената от комисията по чл.20 а от Закона за закрила на детето, 
Общинска програма за закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните 
семейства в общината.

В изпълнение на посочения нормативен документ, Председателят на комисия за детето 
предлага на Вашето внимание Общинска програма за закрила на детето за 2014 година.

На проведено редовно заседание на Комисията за детето, същата обсъди и прие 
приложения документ, който е неразделна част от предложението.

Предвид гореизложеното, предлагам па Общинския съвет-Севлиево да вземе следното

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната 
администрация и във връзка с чл.З, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за 
закрила на детето. Общинският съвет -  Севлиево приема Програма за закрила на детето в 
Община Севлиево за 2014 година.

Д-р ИВАН ИВА

инж.КИ/МБ



ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2014 ГОДИНА

ОБЩИНА СЕВЛИЕВО

I. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ

1. Отглеждане на детето в семейна среда -  намеса в живота на детето се допуска единствено в случаите, за да се предотврати нуждата от ин- 
ституционализиране и да отклони децата от постъпване в институции, като им се предлага заместваща грижа.

2. Осигуряване висшите интереси на детето -  намеса в живота на детето се допуска единствено в случаите, за да се осигури правото му на 
качествено образование и здравеопазване, културни и спортни занимания, отдих, духовно и личностно усъвършенстване.

3. Зачитане и уважение личността на детето -  намеса в живота на детето се допуска единствено в случаите, за да се осигури правото му на 
пълноценен, самостоятелен и достоен живот, активно участие в общественият живот.

П. ИНСТИТУЦИИ, РЕАЛИЗИРАЩИ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРОГРАМАТА

Община Севлиево, Дирекция „Социално подпомагане” -  Севлиево, Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на ма
лолетните и непълнолетните, Районно управление „Полиция”- Севлиево, Детска педагогическа стая. Комплекс за предоставяне на социални услу
ги в общността. Младежки център -  Севлиево, медицински специалисти от здравни кабинети в детски и учебни заведения, ръководства на учили
ща и детски градини, намиращи се на територията на община Севлиево, Младежки център-Севлиево, Детски комплекс „Йовко Йовков”, културни 
инститзти и доставчици на социални услуги: Дом за деца лишени от родителски грижи “Велика и Георги Ченчеви” и Комплекс за социални услу
ги, включващ услугите “Наблюдавани жилища”, „Център за обществена подкрепа” и „Дневен център за деца и младежи с увреждания”.

1П. НОРМАТИВНА УРЕДБА, ИЗПОЛЗВАНА ПРИ СЪСТАВЯНЕ НА ПРОГРАМАТА

Закон за закрила на детето. Правилник за прилагане на закона за закрила на детето. Закон за народната просвета. Правилник за прилагане 
на закона за народната просвета. Наредба №1 от м. януари 2009 година за обучение на деца със специфични образователни потребности и/или с 
хронични заболявания. Закон за здравето. Закон за МВР, Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби; Национална стратегия ”Визия за деинституционализация на 
децата в Република България” и Планът за действие за изпълнение на стратегията. Конвенция за правата на детето на ООН, Национална програма 
за гарантиране правата на децата с увреждания /2010-2013/, Споразумение за прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие в слу
чаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето

IV. ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ

ДПС -  Детска педагогическа стая
РИО -  Регионален инспекторат по образование
ДСП -  Дирекция „Социално подпомагане”
МКБННМН -  Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
НПО -  Неправителствена организация
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БМЧК -  Български младежки червен кръст
КПСУ -  Комплекс за предоставяне на социални услуги
ЦОП -  Център за обществена подкрепа
НЖ -  Наблюдавано жилище
ЗЖ -  Защитено жилище
ДЦДМУ -  Дневен център за деца и младежи с увреждания 
ЦНСТ -  Център за настаняване от семеен тип 
ДДЛРГ -  Дом за деца лишени от родителска грижа 
МТСП ~ Министерство на труда и социалната политика 
РУ„П” - Районно управление „Полиция’
КД - Комисия за детето
МЦ -  Младежки център
ДПА -  Детска полицейска академия

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ I. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА

Цели Дейности Отговорни инс
титуции Финансиране

Цел 1: Гарантиране правото на 
детето да живее в сигурна се
мейна среда и на контакт и с 
двамата родители

1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил сигнал в 
Дирекция „Социално подпомагане” -  гр. Севлиево за нарушаване 
правата на дете или дете в риск по смисъла на Закона за закрила на 
детето.
1.2. Подкрепа на семействата за изпълнение на основпата цел на За
кона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда, 
включително чрез насочване към алтернативни услуги за деца в 
ЦОП -  Севлиево.

ОЗД при ДСП- Сев
лиево;
ЦОП; ДЦДМУ; 

ДСП
КПСУ-ЦОП 
Екип по проект 
„Равен шанс за 
всички”

В рамките на ут
върдения бюджет

В рамките на ут
върдения бюджет 
на проекта.

1.3. Предоставяне на пакет от социални, здравни и образователни 
услуги за превенция на риска от социално изключване в ранното 
детско развитие;
1.4. Насочване към програми за заетост и финансова подкрепа на 
семейства отговарящи на месечно социално подпомагане за децата, 
които отглеждат.

Община Севлие
во, ДСП, ПСВ 
"Равен шанс за 
всички”, ЦДГ, 
Основни училища. 
Кметове и кметс
ки наместници

В рамките на ут
върдения бюджет

В рамките на ут
върдения бюджет 
на проекта.



Цел 2: Мерки за подкрепа и 
семейно консултиране за фор
миране и развитие на родител
ски умения.

2.1. Консултиране на родители и организиране на информационни 
кампании за постигане на по-отговорно отношение към ангажи
ментите им на родители, включително и насочване на семейства 
към ползване на услугите на ЦОП -  Севлиево за оказване на подк
репа за отговорно родителство.

2.2. Предоставяне на пакет от услуги за родители на деца в риск от 
социално изключване.

2.3. Подкрепа доходите на родителите и лицата полагащи грижи за 
деца с трайни увреждания, гарантирани с възможностите за социално 
подпомагане по действащото законодателство.
2.4. Разширяване дейността на МКБППМН при работа с родители.

2.5.Предоставяне на пакет от социални и образователни услуги за 
превенция на риска от социално изключване в ранното детско раз
витие.

ДСП, РУ ”П”, 
МКБППМН 
КП СУ-ЦО П, 
ДЦДМУ, псв 
"Равен шанс за 
всички”, ЦДГ, 
Кметове и кметс
ки наместници
Община Севлие
во, ДСП, „Равен 
шанс за всич- 
ки”КСУ- ЦОП
ОЗД при ДСП- 
Севлиево; 
ЦОП; ДЦДМУ;

МКБППМП

ПСВ ”Равеп шанс 
за всички”, ЦДГ 
„Радост” 2, кмето
ве и кметски на
местници

В рамките на ут
върдения бюджет

В рамките на ут
върдения бюджет 
на проекта.

В рамките на ут
върдения бюджет.

Не е необходимо 
финансиране

В рамките на бю
джета на 
МКБППМН
В рамките на 
утвърдения бюдже

Цел 3: Превенция на изоста
вянето и деинституционализа- 
ция на грижите за деца

3.1. Идентифициране и ранна превенция на изоставянето и задържане 
на новородените деца в биологичните семейства в случаи, при които 
съществува риск за настаняване на деца в институция, подкрепа на 
семейства на деца с увреждания. Гарантиране правата на децата в 
уязвимо положение._____________________________________________

ДСП, КД 
АГО към МБАЛ 
Севлиево, 
МКБППМН

В рамките на ут
върдения бюджет

3.2. Предлагане на социални услуги в общността за подкрепа на 
родителите за предотвратяване на изоставянето.___________________

ДСП
КПСУ- ЦОП

в  рамките на ут- 
върдения бюджет

3.3. Подобряване качеството на грижи за настанените деца в прием
ни семейства, чрез обучения и супервизии на семействата.

ДСП, КД 
КП СУ -Ц О П

в  рамките на ут
върдения бюджет



3,4. Изпълнение на Национална стратегия ”Визия за деинституцио- 
нализация на децата в Република България”- предоставяне па услу
гата Център за настаняване от семеен тип за деца с увреждания и 
Защитено жилище за младежи с увреждания над 18 г., напуснали 
ДДУИ и ДДФУ.

Екип по проект- 
общинека адми
нистрация

В рамките на бю
джета но проекта

3.5. Намаляване на риска от изпадане в бедност и социално 
изключване. Подпомагане на семейства и домакинства в които ни
кой не работи, равен достъп до пазара на труда.___________________

ДСП, БТ, Община 
Севлиево

В рамките на ут
върдения бюджет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ II. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪН НА ВСИЧКИ ДЕЦА ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА
ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Цели Дейности Отговорни инсти
туции Финансиране

Цел 1: Проследяване движе
нието на децата в образова
телната система и предприе
мане на мерки за пълен обх
ват на подлежащите на за
дължително обучение

1.1. Координиране на усилията па отдел “ОКЕИВ” към Общинска 
администрация и ръководствата на училищата и детските заведения 
за записване на децата в училище и в подготвителните групи.
Работа с родители на деца от уязвимите групи за промяна на нагла
сите по отношение на образованието.
1.1.1. Организиране на групи за подготовка на деца, които не владеят 
български език при постъпване в училищата.
1.1.2. Подпомагане процеса на целодневна организация на учебния 
процес за ученици до 4-ти клас.

Общинска адми
нистрация, Ръко
водства на училища 
и детски заведения, 
ЦОП
ЦОП, Общинска 
администрация. 
Общинска адми
нистрация, Ръко
водства на училища

Не е необходимо 
финансиране

Не е необходимо 
финансиране

В рамките па 
утвърдения бю
джет

1.2. Проследяване на движението на децата и учениците, подлежащи 
на задължително об)^ение при движението им от едно учеб
но/детско/ заведение в друго.

Общинска адми
нистрация, Ръко
водства на училища 
и детски заведения

Не е необходимо 
финансиране

1.3. При липса на обратна информация от приемащо учебно /детско/ 
заведение предприемане на мерки за откриване на детето и записва
нето му в училище /детско заведение/.

Общинска адми
нистрация, Ръко
водства на училища 
и детски заведения, 
ДПС

Не е необходимо 
финансиране



1.4. Своевременно идентифициране на необхванатите или отпаднали 
от училище деца и предприемане на мерки за тяхното обхващане или 
връщане в образователната система.

ДПС, ЦОП, 
МКБППМП, ДПС

Пе е необходимо 
финансиране

2.1. Реализиране на действия за социално включване, насочени към: 
подобряване на училищпата готовност на децата в риск и повиша
ване благосъстоянието им.

Общинска адми
нистрация, ДСП

В рамките на 
утвърдения бю
джет

Цел 2: Осигуряване на усло
вия и развиване на образова
телни и социални услуги, на
сочени към по -нълно обхва
щане на децата от образова
телната система

2.2. Предоставяне на образователна подкрепа и индивидуално кон
султиране в ЦОП - Севлиево, насочени към отпадналите и необхва
натите деца от образователната система, включително и деца, заст
рашени от отпадане от училище.

Общинска адми
нистрация, 
КП СУ-Ц О П , 
МКБППМП

В рамките на 
утвърдения бю
джет

2.3. Осигуряване на условия за децата от селата да се обучават в учи
лища, които са в най-голяма близост до тяхното местоживеене.

2.4.Осигуряване на ресурсни учители/придружители за подпомагане 
на интегрираното обучение на децата в училище и детските градини.

Ръководства на 
училища и детски 
заведения 
Общинска адми
нистрация 
РИС на МОН- 
гр.Габрово

В рамките на 
утвърдения бю
джет

2.4. Изготвяне на предложения за средищни и защитени училища, с 
оглед недопускане нарушаване на достъпа до образование.

Общинска адми
нистрация

Не е необходимо 
финансиране

Цел 3: Създаване на благон- 
риятна училищна среда за

3.1. Превръщане на училището/детското заведение/ в социална тери
тория, гарантираща здравно, психично и емоционално благополучие 
на детето, чрез:
3.1.1. участие на учителите в обучения за разпознаване и прилагане 
на определени подходи при деца с обучителни затруднения и емоци
онални проблеми;
3.1.2. идентифициране и оптимизиране на елементите от училищпата 
среда, гарантиращи здравното и психичното благополучие на детето

Общинска адми
нистрация, 
Ръководства на 
училища и детски 
заведения

В рамките на 
утвърдения бю
джет

децата 3.2. Разширяване участието на детето в учебния процес, чрез:
3.2.1. Използване на иновационни методи за обучение с активното 
участие на децата в процеса на обучение;
3.2.2. Предоставяне на реално пространство за участие на децата в 
органите за управление на училището и осигуряване на пространство 
за техни форуми;

Ръководства на 
училища

В рамките на 
утвърдения бю
джет



3.3. Повишаване отговорността на училището като територия на 
учениците и създаване на среда на безопасност и сигурност за тях, 
нетърпимост към дискриминационни практики, нагласа за незабавно 
съобщаване на случаите на насилие и предприемане на мерки за за
щита на жертвата и подходящо третиране на насилника.

Ръководства на 
училища, ДПС, 
МКБППМН

В рамките на 
утвърдения бю
джет

Цел 4: Продължаване 
на политиката за включващо 
обучение на децата със специ
ални образователни потреб
ности

4.1. Предоставяне на информация и консултации на родители, учите
ли и ученици за интегрираното обучение, социалните услуги и пра
вата на децата със специални образователни потребности.

Общинска адми
нистрация, РИО, 
КПСУ-ЦОП

В рамките на 
утвърдения бю
джет

4.2. Информиране, консултиране и оказване на психологическа под
крепа на родители при взимане на решение за избора на обучение на 
детето им -  интегрирано или в специализирано училище.

Ръководствата на 
училищата, ДСП

В рамките на 
утвърдения бю
джет

4.3. Създаване на подкрепяща среда за обучението и възпитанието 
на деца със специални образователни потребности в общообразова
телните училища и детски градини, която да включва: достъпна 
архитектурна среда; специални учебно-технически средства и апа
ратура; индивидуални образователни програми и други

РИО, КПСУ -ЦОП 
Общинска адми
нистрация. 
Ръководства на 
училища и детски 
заведения, НПО

В рамките на 
утвърдения бю
джет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ III. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА

Цели Дейности Отговорни инсти
туции Финансиране

Цел 1: Разширяване на профи
лактичните мерки за опазване 
здравето на децата

1.1. Подобряване на здравната профилактика на децата от 0 до 7 
години, чрез реализация на Проект за социално включване. Осигу
ряване на достъп до ранна диагностика и рехабилитация на деца с 
увреждания.

Общинска адми
нистрация, Ръко
водства на училища 
и детски градини, 
ПСВ „Равен шанс”

В рамките на ут
върдения бюджет

1.2. Работа на здравните кабинети в училища и детски заведения за 
профилактика здравето на децата. Повишаване знанията и уменията 
на медицинските кадри за адекватна и своевременна подкрепа на 
деца в риск.

Общинска адми
нистрация, Ръко
водства на училища 
и детски градини

В рамките на ут
върдения бюджет

Цел 2 : Повишаване на здрав-

2.1. Провеждане на информационни кампании и обучения на децата 
за здравословното хранене и начин на живот.

Ръководства и 
здравни кабинети в 
училища и детски 
заведения

В рамките на ут
върдения бюджет



ната култура на децата. 2.2. Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло нри 
децата и рисковите фактори, свързани с него.

Ръководства на 
училища и детски 
заведения, меди
цински специалис
ти в здравни каби
нети

В рамките на ут
върдения бюджет

2.3 Провеждане на информационни кампании за повишаване на 
информираността на децата за разпространението на ХИВ/СПИН, 
болести предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни ве
щества.

Ръководства на 
училища и детски 
заведения, меди
цински специалис
ти в здравни каби
нети, КПСУ -  ЦОП 
Младежки център 
МКБППМН

В рамките на ут
върдения бюджет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ IV. ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ФОРМИТЕ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Цели Дейности Отговорни инсти
туции Финансиране

Цел 1: Идентифициране и пре
дотвратяване на риска от злоу
потреба, насилие и експлоата
ция на деца

1.1. Предоставяне на нодходягци социални услуги на деца, преживе
ли насилие и семействата им в ЦОП-Севлиево и помощните органи 
към МКБППМН.

ДСП
КПСУ- ЦОП 
МКБППМН

В рамките на ут
върдения бюджет

1.2. Кампания за превенция па насилието „Не на насилието”-  тре
нинг -  упражнение в училищата от община Севлиево.

ДСП
КПСУ - ЦОП

В рамките па ут
върдения бюджет

1.3. Популяризиране дейността на Отдел „Закрила на детето”, свър
зана с предотвратяване на риска от злоупотреба с деца.

ДСП В рамките на ут
върдения бюджет

1.4. Повишаване на обществената ангажираност за безопасно 
използване на интернет от децата

Ръководства на 
учебни заведения, 
МКБППМН, МЦ

В рамките на ут
върдения бюджет

1.5. Организиране на периодични проверки в питейните заведения 
и дискотеки след 22.00 ч.

Районен съд, РУП, 
ДСП, МКБППМН

Не е необходимо 
финансиране

Цел 2: Осигуряване на адек
ватни мерки за закрила на де
ца, жертва на насилие.

2.1. Изпълнение на дейности по координационния механизъм за вза
имодействие при сигнал за дете, жертва на насилие и /или в риск от 
насилие и нри кризисна интервенция.

ДСП, РУ „П”, ДПС 
Общинска адми
нистрация

В рамките на ут
върдения бюджет



Цел 3, Превантивна дейност по 
опазване на живота п здравето 
на децата в движението по пъ

тищата

3.1 Провеждане на беседи с деца и ученици от служители в 
РУ„П” -  Севлиево.

РУ „П”, ДПА В рамките на 
утвърдения бю
джет

3.2 Организиране на учебни занятия, съобразно учебните планове в 
З^илища и детски заведения

РУП, училищни 
ръководства.

Пе е необходимо 
финансиране

Цел 4. Превенция по отноше
ние трафика на деца и млади 
хора с цел сексуална и трудова 
експлоатация

3.3 Организиране на лекции и обсъждане на филмови продукции 
по проблема

ДПС, МКБППМП, 
училищни ръко
водства

В рамките на 
утвърдения бю
джет

3.4. Периодични обходи за регистриране на скитагци и просещи деца 
и лица.

РУ „П”, ДПС, 
МКБППМП

Не е необходимо 
финансиране

3.5.Функциониране на мултидисциплинарния екип на местно ниво за 
действие при случаи на деца жертви на насилие, на трафик и при 
кризисна интервенция.

Община Севлиево 
ОЗД при ДСП- 
Севлиево; РУ „П”

В рамките на 
утвърдения бю
джет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА

Цели Дейности Отговорни инсти
туции Финансиране

Цел 1: По-добро гарантиране 
правата на децата, пострадали 
от престъпления и/или свиде
тели в наказателния процес п 
на децата правонарушители.

1.1. Стриктно изпълнение на чл.15 от Закона за закрила на детето 
при всички съдебни и административни производства, по които 
се засягат права или интереси на дете - то задължително се из- 
слугпва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би 
навредило на неговите интереси; - когато детето не е навършило 
10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от 
степента на неговото развитие. Решението за изслушване се мо
тивира.

ДСП
Районен съд -  
Севлиево 
ДСП, Отдел „Зак
рила на детето”

Пе е необходимо 
финансиране

Цел 2: Осигуряване правото 
на децата правонарушители 
на справедливо и законосъ- 
образно отношение при зачи-

2.1. Осигуряване на присъствието на представител на отдел “Закрила 
на детето” на възпитателните дела на МКБППМП, който да инфор
мира предварително детето и родителите за начина на протичане на 
възпитателните дела и за евентуалните възпитателни мерки, които 
може да им се наложат, както и да защитава правата и интересите на 
детето на самото възпитателно дело.

МКБППМП
ДСП

В рамките на 
утвърдения бю
джет



тане на тяхното достойнство
2.2.Провеждане на корекционно- възпитателна работа с деца извър
шили противообществени прояви и насочването им към социални 
услуги.

ОЗД при ДСП- Сев
лиево; ЦОП- 
гр.Севлиево, 
МКБППМН, ДПС, 
РС

В рамките на 
утвърдения бю
джет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VI. СИОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ

Цели Дейности Отговорни инсти
туции

Финансиране

1.1. Насърчаване участието на децата в спортни, културни и развле
кателни дейности.

Ръководства на учи
лища, Общинска ад
министрация

В рамките на ут
върдения бюджет

1.2.0рганизиране и провеждане на ученически игри с включване на 
децата в различни видове спорт.

Спортни клубове. В рамките на ут
върдения бюджет

Цел 1: Увеличаване броя на 
децата, участващи в различни 
извънкласни дейности и зани

1.3. Включване на децата и учениците в дейности от Календарния 
план за културните и спортни прояви в обгцина Севлиево за 2014 г. 
и дейности от Програмата на МКБППМН за 2014 г.

------------ о ------------ СЗ---------------------

ДК „Йовко Йовков”, 
Спортни клубове, 
Читалища,
МКБППМН

В рамките па ут
върдения бюджет

мания по интереси в свобод- 
ното време

1.4. Търсене на партньорство от ръководствата па училища с кул
турни институции, финансирани от държавния бюджет (читалища, 
музеи, галерии, библиотеки и др.) за организиране на съвместни 
дейности

Общинска админист
рация, ръководства 
на з^илища, РЙО

В рамките на ут
върдения бюджет

1.5. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреж
дания, децата в неравностойно положение и децата с асоциално 
поведение в различни форми на отдих, спорт, културни дейности и 
занимания по интереси.

Общинска админист
рация, КПСУ -  
ДЦДМУ,МКБППМН, 
ЦНСТ и ЗЖ за деца и 
младежи с уврежда
ния

В рамките на ут
върдения бюджет

Цел 2: Насърчаване на деца с
2.1. Реализиране на дейности по Националпата програма на мерките 
за закрила на деца с изявени дарби

Общинска админист
рация,

В рамките на ут
върдения бюджет

изявени дарби 2.2. Осигуряване на средства за стимулиране и награждаване на 
ученици, спечелили призови места в национални олимпиади, кон
курси и състезания.

Общинска админист
рация, Ръководства 
на училища, ДСП

В рамките на ут
върдения бюджет



2.3. Финансово подпомагане и стимулиране на деца с изявени дарби 
чрез предоставяне на стипендии или еднократно финансово подпо
магане.

Общинска админист
рация, Ръководства 
на училища, Спортни 
клубове, ДСП, НПО

В рамките на ут
върдения бюджет

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VII. АКТИВНО УЧАСТИЕ НА ДЕЦАТА ВЪВ ФОРМИРАНЕ НА ПОЛИТИКИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА
ДЕТСКОТО И МЛАДЕЖКО РАЗВИТИЕ И ЗАЩИТА

Цели Дейности Отговорни институции Финансиране

Цел 1: Подкрепа и гарантиране 
правото на децата за изразя
ване на мнение, идеи и пре
поръки

1.1. Създаване на възможност за изразяване мнението на децата и 
младежите, участието им при обсъждането и вземането на реше
ния в областта на образованието и младежката политика.

Общинска админстра- 
ция,Ръководства на учи
лища^ МКБППМН, МЦ, 
ДК „Йовко Йовков”

В рамките на
утвърдения
бюджет

1.2.Популяризиране па успешни местни, национални и междуна
родни практики за детска активност.

Общинска админстрация 
Ръководства на училища 
ДК „Йовко Йовков”

В рамките на
утвърдения
бюджет

Цел 2: Насърчаване на самои- 
нициативността на децата

2.1. Възпитание на децата в чувство за солидарност с връстниците 
им в неравностойно положение и участие в доброволчески дейно
сти за формиране на положителна нагласа към доброволчеството.

Ръководства на училища, 
МЦ, КПСУ - ЦОП

В рамките на
утвърдения
бюджет

2.2. Подкрепа на благотворителните инициативи на децата. Всички институции, рабо
тещи с деца

В рамките на
утвърдения
бюджет

2.3. Подкрепа и насърчаване на всички детски и младежки дейно
сти, които допринасят за обогатяване на културния, спортния и 
социалния живот на младите хора в община Севлиево.

Всички институции, рабо
тещи с деца

В рамките на
утвърдения
бюджет

Програмата е приета от Общинския съвет - Севлиево, с решение №

10


