
                                                                                                                      

 
  

  
ОБЩИНА   ДРЯНОВО 

 

 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. 

 

Приета с Решение №578/29.03.2019г на ОбС–Дряново (Протокол №67) 
 

Общинската програма за закрила на детето се основава на Конвенцията за 

правата на детето на ООН, Закона за закрила на детето, подзаконовите нормативни 

актове, свързани с неговото прилагане, Националната стратегия за детето 2008 - 2018 

година и Общинската стратегия за закрила на детето за 2008 - 2018 г. 

Настоящата програма е съобразена с потребностите на децата и семействата, 

живущи на територията на община Дряново. 

Тя е изготвена от Комисия за детето при Община Дряново, на основание чл.3 

от Правилника за прилагане закона за закрила на детето и се изпълнява и 

координира от Дирекция „Социално подпомагане“ и Община Дряново с активното 

участие на Детски и учебни заведения и социални услуги. 

 

I. СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА ДРЯНОВО 

1. Демографски фактори: 

Според действащото административно деление на Република България, 

община Дряново е в състава на област Габрово. В обхвата и влизат един град и 62 

населени места. Част от тях са запустели или населението, което ги обитава е в над 

трудоспособна възраст. Към 15.02.2019 г. населението на община Дряново е 9454 

души, от които 1306 са деца.  

На територията на общината функционират: 

• Детски ясли Дряново; 

• Детска градина "Детелина" - Дряново с изнесена група в с. Царева ливада; 

• Две учебни заведения: 

-  Средно училище  "Максим Райкович" -  Дряново; 

- Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов"  - Дряново; 

2. Информация за рисковите групи деца 

2.1. Деца, които са останали трайно без родителска грижа. 

Към месец декември 2018 година в семейства на близки и/или роднини са 

настанени и живеят 11 деца. 

През изминалата година в институции /ДОВДЛРГ и ЦНСТ/ има  1 настанено 

дете.  
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В община Дряново има интерес към услугата „Приемна грижа”. Към 31.12.2018 

г. на територията на общината има 30 професионални приемни семейства. Към 

31.12.2018 г. в приемни семейства са настанени 22 деца при условията на чл. 26 от 

Закона за закрила на детето. 

2.2.  Деца с увреждания. 

Броят на децата с увреждания през последните пет години е както следва: 

за 2014 – 39 деца за 2015 г. - 38 деца и за 2016 г. – 37 деца, за 2017 г. – 45, за 2018 

г. са 50 деца. 

2.3.  Деца, които имат противообществени прояви. 

По данни на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни при Община Дряново за 2018 година са постъпили  6 

преписки от Районна прокуратура. Образувани и разгледани са 6 възпитателни дела.  

За сравнение през 2017 година са постъпили 24 преписки от Районна 

прокуратура. Образувани са 13 възпитателни дела, изпратени по компетентност 5 

преписки, отложени за разглеждане за началото на 2018 г. – 6 преписки.  

3. Деца с изявени дарби 

В областта на науката, изкуството и спорта през 2018 г. в община Дряново имат 

постижения 69 деца. На всяко от тях по повод празниците на града е връчено 

свидетелство за постиженията. 

През изминалата година съгласно Правилника за стимулиране на деца с 

изявени дарби е проведено заседание на Експертно-консултативната комисия и е 

осигурено еднократно финансово поощрение на 30 ученика с изявени дарби в 

размер на 2 640 лева. 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:  

1. Осигуряване интересите на детето. 

2. Отглеждане на детето в подходяща семейна среда. 

3. Зачитане и уважение личността на детето. 

 

III.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Създаване на условия за социално включване на децата. 

2. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование на всички деца. 

3. Повишаване на здравната култура на децата. 

4. Създаване на възможност за изява и поощряване на децата с изявени дарби. 

 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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IV. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Укрепване сътрудничеството между държавните, местните 

структури и НПО, работещи в сферата на закрила на детето, с оглед 

развитието на добри практики. 

2. Развитие на дейности и социални услуги, свързани с превенция на 

изоставянето в институции, превенция на детската престъпност и насилие, 

осигуряване   на   социална   подкрепа   на  децата   и   техните   родители, 

ограничаване агресията по пътищата и опазване живота и здравето на 

децата, осигуряване на равен достъп на децата до образование. 

3. Повишаване осведомеността на обществото, относно правата на 

децата, проблемите на децата в риск и техните семейства. 

 

V.  ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА: 

Община Дряново, Отдел „Закрила на детето” /Дирекция „Социално 

подпомагане” - Севлиево/, МКБППМН, РУ - Дряново, РУО – Габрово, РЗИ – Габрово, 

ръководства на училища и детски градини, доставчици на социални услуги за деца на 

територията на община Дряново. 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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ОБЩИНА   ДРЯНОВО 

 

 

VI. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 

ПРИОРИТЕТ I: 

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

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1. Поддържане на мрежа 

от услуги за децата и 

техните семейства в 

община Дряново 

1.1. Периодичен контрол и оценка на 

предоставяните социални услуги за деца и 

семейства в общността. 

Общинска администрация 

Дряново, Отдел "Закрила на 

детето"/ Дирекция „СП” - 

Севлиево, доставчици на 

социални услуги 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

на 6 месеца 

 1.2. Оказване на методическа помощ и 

подкрепа на приемните семейства на 

територията на общината. 

Отдел "Закрила на детето", 

ЦОП Дряново, Екип по 

приемна грижа 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

 

2. Поддържане на 

партньорски 

взаимоотношения с 

ДЦДВУ – Дряново 

2.3. Индивидуална работа и включване в 

мероприятия на децата, ползващи услугите 

на ДЦДВУ 

ДЦДВУ, Отдел "Закрила на 

детето", Общинска 

администрация  

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

ПРИОРИТЕТ II: 
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 
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1. Повишаване 

информираността на 

децата за 

разпространение на 

ХИВ/СПИН и други 

болести предавани по 

полов път 

1.1. Координационен механизъм за 

взаимодействие между заинтересованите 

институции при работа в случаи на деца в 

риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и 

сексуално предавани инфекции. 
 

1.2. Провеждане на Анти СПИН кампания. 

 

Общинска администрация, 

„Закрила на детето“ 

 

 
 

 

 

МКБППМН, Отдел „Закрила 

на детето", училищни 

ръководства,  ЦОП – 

Дряново, ДЦДВУ – Дряново 

РЗИ - Габрово 

 

 

Не е необходимо 

 

 

 

 
 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

 

 

 

През годината 

 

 

 

 
 

м. декември  

2019 г. 

 

 

 

 

 

2. Повишаване на 

информираността на 

децата за 

здравословното 

хранене и стимулиране 

здравословния начин 

на живот.  

 

 

 

 

 

 

2.1. Кампания: „Здравословно хранене”. 

 

 

2.2. Организиране на спортни празници. 

 

 

 

 

2.3. Провеждане на информационна 

кампания относно хранителни разстройства, 

анорексия и булимия. 

 

 

2.4. Провеждане на информационни срещи в 

ДГ „Детелина“ с децата от подготвителни 

групи на теми“ „Здравословно хранене“ и „Да 

имам здрави зъбки“. 

 

ЦОП – Дряново, ДЦДВУ – 

Дряново, РЗИ - Габрово 

 

Общинска администрация 

Дряново, училища. 

 

 

 

ЦОП - Дряново 

 

 

 

 

ЦОП - Дряново 

200 лв. 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

Юни 2019 г. 

 

 

През годината. 

 

 

 

 

м. юни 2019 г. 

 

 

 

 

м. април 2019 и 

м. септември 

2019 г. 

 

 

 ПРИОРИТЕТ III: 

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

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1. Осъществяване на 

превенция на насилието, 

сексуалната 

експлоатация и   

злоупотребата с деца 

 

 

1.1. Кампания за превенция на насилието 

„Не на насилието”– тренинг –упражнение в 

училищата на територията на община 

Дряново и ДГ „Детелина”  с деца и 

родители. 

ЦОП – Дряново 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорния орган 

 

 

 

 

 

м. октомври/  

м. ноември 

2019 

 г. 

 

 

 2. Защита на деца 

жертви на насилие и 

експлоатация. 

2.1. Прилагане на Координационен 

механизъм за взаимодействие при работа с 

деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция. 

 

Мултидисциплинарен екип В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

3. Превенция на 

противообществените 

прояви, извършени от 

малолетни и 

непълнолетни на 

територията на община 

Дряново 

3.1. Изнасяне на лекции и педагогически 

беседи с цел превенция от 

противообществени прояви и престъпления 

РУ – Дряново 

МКБППМН 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

4. Превантивна дейност 

по опазване на живота     

и    здравето     на    

децата     в движението 

по пътищата 

4.1  Провеждане на беседи от РУ – 

Дряново, група „Пътен контрол” 

РУ – Дряново, група 

„Пътен контрол”, 

училищни ръководства, 

МКБППМН 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

 

ПРИОРИТЕТ IV : 
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 

ВСИЧКИ ДЕЦА 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1. Социално включване и 

разширяване на 

образователната 

интеграция на децата. 

1.1. Индивидуална работа с деца, застрашени 

от отпадане от училище. 

 

 

 

 

1.2. Организиране на периодични проверки 

в питейните заведения, дискотеки, зали за 

хазарт, паркове и градинки и други уязвими 

места след 22.00 ч. 

 

 

1.3. Индивидуална и групова работа с деца 

с езикови и говорни дефицити 

Общинска администрация 

Дряново, Отдел "Закрила 

на детето", училищни 

ръководства, ЦОП – 

Дряново, РУО - Габрово 

 

РУ - Дряново 

 

 

 

 

 

ЦОП – Дряново 

ДЦДВУ - Дряново 

Не е необходимо 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

2. Социално включване и 

развитие на 

интегрираното обучение 

и осигуряване на равен  

достъп и качество на 

образованието на 

децата и учениците със 

специални 

образователни 

потребности. 

2.1 Поддържане на подкрепяща среда в 

детските градини и училищата за 

включване на деца със специални 

образователни потребности в 

образователния процес. 

 

2.2. Да продължи разработването и 

въвеждането на индивидуални програми за 

обучение и развитие на деца със специални 

потребности от екипи за подпомагане на 

интегрираното обучение в детските градини 

и училищата. 

Общинска администрация 

Дряново, училищни 

ръководства, ръководство 

на ДГ, РУО - Габрово 

 

 

Общинска администрация 

Дряново, училищни 

ръководства, ръководство 

на ДГ, РУО - Габрово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

През учебната 

2018/2019 година 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/
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ПРИОРИТЕТ V: 
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 

осигуряване 

Срок 

1.Осъществяване на 

закрила на деца с изявени 

дарби 

1.1.Развиване на творческите заложби на 

деца с изявени дарби, чрез провеждане на 

конкурси и мероприятия. 

 

 

1.2. Еднократно финансово подпомагане на 

деца с изявени дарби от общинските 

училища на територията на общината заели 

от първо до трето място в национални и 

международни конкурси в сферата на 

науката и изкуствата, които не са включени 

в програмата по чл. 11, а. 1 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на 

специална закрила на деца с изявени дарби. 

 

Общинска администрация, 

училищни ръководства, 

културни институции. 

 

 

Общинска администрация, 

Експертно - консултативна 

комисия. 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

2800 лева 

Периодично 

 

 

 

 

Периодично 

ПРИОРИТЕТ VІ: 
МОНИТОРИНГ ВЪРХУ СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЦА 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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1.Спазване правата на 

децата на общинско 

ниво и стандартите за 

социални услуги за 

деца. 

 

1.1. Провеждане на срещи между 

представители на Общинска администрация 

Дряново, Отдел "Закрила на детето", 

училищни ръководства, обществени 

възпитатели  и доставчици на социални 

услуги по актуални проблеми на закрилата на 

детето. 

Общинска администрация 

– Дряново. 

Не е необходимо При възникване 

на необходимост 

 

 

1.2. Посещения в детски градини, детски 

ясли и училища при идентифициране на риск. 

Отдел "Закрила на 

детето", училищни 

ръководства, ръководство  

на ДГ 

Не е необходимо Целогодишно 

ПРИОРИТЕТ VIІ: 
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1. Увеличаване на 

децата, участващи в 

различни спортни, 

културни, развлекателни 

дейности, клубове по 

интереси и други 

занимания в свободното 

време. 

1.1. Организиране и провеждане на 

спортни и културни мероприятия. 

Община Дряново, ЦОП – 

Дряново, училищни 

ръководства, Отдел 

„Закрила на детето”, 

ДЦДВУ, културни 

институции. 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

През годината 

1.2. Организиране и провеждане на 

тренинг – упражнения за сплотяване: 

„Общуване“, „Да работим заедно“, 

„Приятелство“. 

ЦОП - Дряново В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Юни-септември 

2019 г. 

 

Директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево: /п/ 

/П. Михайлова/ 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/

