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  Отчет за изпълнение на заложените в програмата дейности през 2019 година. 

Цел Дейност Индикатори  Отговорни 

институции   

Изпълнение на 

дейностите 

        Приоритет І: Политики за детето. Създаване на  условия за децата социално включване на децата 

Цел 1: 

Гарантиране 

правото на 

детето да живее 

в сигурна 

семейна среда 

 

 

1.1. Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил в 

ДСП/ОЗД сигнал за нарушаване правата на дете. 
1.2. При необходимост предприемане на мерки за закрила по 

ЗЗД.       

Регистрирани сигнали януари- 
декември 

ДСП Предприети мерки - 

закрила в семейна 

среда, настаняване в 

семейство на роднини 

и близки, настаняване 

в Кризисен център, 

настаняване в ЦНСТ, 

настаняване в ДМСГД 

Варна за деца с 

увреждания. 

 1.2. Подкрепа на детето и семейството чрез мерки за закрила 

в семейна среда: 
1.2.1. Осигуряване на психологическа, правна и 

педагогическа помощ на родителите или лицата, на които са 

възложени родителски функции, по проблеми, свързани с 

отглеждането, възпитанието и обучението на децата. 
1.2.2. Насочване към подходящи социални услуги в 

общността. 
1.2.3. Консултиране и информиране на детето в съответствие 

с неговата възраст и със степента на неговото развитие. 
 

Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 
 

януари- 
декември 

 

ДСП, 
Доставчици на 

социални услуги 
 

В услугите на КСУДС 

през 2019 година са 

подкрепени общо 648 

деца и родители, от 

които 294 клиенти в 

работа по случай и 346 

по превенция. 

От тях деца са 326 и 

324 са родители на 

деца. 

 

 1.2.4. Социална работа за улесняване връзките между децата 

и родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията-

услуги в КСУДС. 

Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 

 

януари- 
декември 

 

ДСП, 
Доставчици на 

социални услуги 
 

Работа с  деца, които 

са с направления от 

ОЗД и самозаявили се 

клиенти. 

 

 1.2.5. Медиирани срещи с родители за овладяване на 

рисковете за децата в КСУДС Шумен. 
Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 
 

януари- 
декември 
 

ДСП, 
Доставчици на 

социални услуги 

 

Проведени са  

медиирани срещи 

дете/родител за 

овладяване на 

рисковете за децата. 
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 1.2.6. Съдействие за подобряване на социално-битовите 

условия. 

 

Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 

 

януари- 
декември 

 

ДСП, 
Доставчици на 

социални услуги 
 

Консултиране и 

подкрепа на родители 

при констатирани 

лоши битови условия. 

 1.2.7. Съдействие за устройване на подходяща работа на 

навършили 16-годишна възраст деца, при установените в 

трудовото законодателство условия. 

 

Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 
 

януари- 
декември 
 

Доставчици на 

социални услуги, 

ДБТ 

 

Оказано е съдействие 

от КСУДС за 

устройване на 

подходяща работа. 

 

 

 1.2.8. Съдействие на осиновителите при подготовката им за 

изпълнение на родителските им функции, самото 

осиновяване, както и защита правата на детето при 

прекратяване на осиновяването. 
 

Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 
 

януари- 
декември 
 

Доставчици на 

социални услуги, 

ДБТ 

 

 

Обучени са 31 

кандидат осиновители. 

Общо 16 деца са 

подкрепени в процес 

на подготовка за 

осиновяване. 

 1.2.10. Подкрепа на осиновителите в Група за самопомощ на 

осиновители и осиновени в КСУДС – Шумен. 
 

 
 

 

 

1.2.11. Работа с деца в конфликт със закона 
 

Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 
 

януари- 
декември 
 

ДСП  
КСУДС 

 
КСУДС 

 

 

Общо 12 родители-

осиновители и 

осиновени участваха в 

Групата за самопомощ 

на осиновителите. 

 

19 деца са подкрепени 

в групова и 

индивидуална работа 

насочени от 

МКБППМН – деца в 

конфликт със закона. 

 1.2.12. Кампания „Щъркелов ден“ – промяна на нагласите 

към осиновените деца  
 

 

 

 

Предприети мерки, 

съгласно ЗЗД 
 

януари- 
декември 
 

ДСП  
КСУДС 

 

 

 

В кампанията 

„Щъркелов ден“ , в 

седмицата на 

осиновяването са се 

включили 15 

родители, 20 деца и 

над 30 специалисти. 

 1.3. Продължаване дейността и разширяване на 

съществуващите социални услуги за подкрепа на децата и 

семействата: 
1.3.1. Реализиране на групови програми за деца към КСУДС 

– гр. Шумен: 

Брой потребители на 

услугите 
 

 

 

януари- 
декември 

 

Община Шумен; 
Доставчици на 

социални услуги; 

КСУДС; ДСП 
 

250 са потребителите, 

които използват 

социални услуги. 

Осъществени са 

различни 

мероприятия, свързани 
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1.3.1.1. Групова работа за деца с девиантно поведение  – 1 

група, 12 сесии, 10 участници; Общо 2 групи за годината – 20 

деца; 
 

 
Брой включени в 

програмите 

 

с различните 

програми. 

Реализиране на 1 

група с 10 участници. 

 1.3.1.2. Групова работа за изграждане на умения за 

самостоятелен живот за деца, настанени в резидентни услуги 

– 1 група, общо 10 деца 
 

Брой включени в 

програмите 

 

януари- 
декември 

 

Община Шумен; 
Доставчици на 

социални услуги; 

КСУДС; ДСП 
 

Групова работа за 

изграждане на умения 

за самостоятелен 

живот е реализиран с 

40 деца от ЦНСТ и КЦ 

по Проект „Ключ към 

бъдещето“. 

 

 1.3.1.3.  Групова работа за изграждане на социални умения с 

деца от ЦРДУ – 20 деца 
 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

Община Шумен; 
Доставчици на 

социални услуги; 

КСУДС; ДСП 
 

В групова работа за 

социални умения са 

участвали общо 21 

деца от ЦРДУ. 

 

 1.3.1.4. Групова подкрепа на деца настанени в приемни 

семейства – 30 деца; 
 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

Община Шумен; 
Доставчици на 

социални услуги; 

КСУДС; ДСП 
 

Провеждат се 

периодично срещи.  

 1.3.1.5. Арт-ателие за деца с проблемно поведение – две 

групи – 25 участници; 
 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

 

 

Община Шумен; 
Доставчици на 

социални услуги; 

КСУДС; ДСП 

 

Арт ателие за деца с 

проблемно поведение 

– 10 деца. 

 

 1.3.1.6. Тренинги в училища по превенция на насилие и 

агресия – 10 тренинга - 200 деца 
 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

Община Шумен; 
Доставчици на 

социални услуги; 

КСУДС; ДСП 

 

Тренинги в училища 

по превенция на 

насилието 161 деца. 

 

 1.3.2. Реализиране на групови програми за родители към 

КСУДС – гр. Шумен: 

 

Брой включени в 

програмите 

 

януари- 
декември 

 

КСУДС – Шумен 
 

Провеждат се 

периодично. 

 1.3.2.1. Групова програма за взаимопомощ на приемни 

родители от община Шумен – 1 група, 15 приемни родители 
Брой включени в 

програмите 
януари- 

декември 
КСУДС – Шумен 

 

Група за взаимопомощ 

на приемни родители – 
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   по 24 родители в 

група. 

 

 1.3.2.3. Групова програма в подкрепа на майчинството и 

отглеждане на новородени деца “Училище за бременни” – 5 

групи по 10 майки, общо 50; 

 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

КСУДС – Шумен 
 

В „Училище за 

бременни“ са 

участвали 75 бъдещи 

майки; 

 

 1.3.2.4. Групова програма за майки в ЗМБ и родители със 

затруднения при отглеждане на децата си – 1 групи по 6 

майки, общо – 6 майки; 
 

Брой включени в 

програмите 

 

януари- 
декември 

 

КСУДС – Шумен 
 

Група с майки от ЗМБ 

– 8 майки ; 

Позитивно 

родителство – 6 

родители; 

 1.3.2.5. Групова програма за позитивно родителство – 2 

групи по 12 участници, общо 24 родители; 
 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

КСУДС – Шумен 

 

Проведена група за 

позитивно 

родителство. 

 1.3.2.6. Група за родители – насилници – 1 група от 8 

участници; 
1.3.2.7. Групова Програма “Без шамар” – 2 групи по 15 

участници – родители, педагози и приемни родители – 30; 
1.3.2.8. Групова програма "Работилница за родители"-

подкрепа в ранно детско развитие за родители на деца до 3 

години - 1 групи - 10 участника; 
 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

КСУДС – Шумен 

 

Програма „Бдителни 

родители“- 60 

родители; 

Групова програма 

„Възпитание без 

шамар“ – 6 родители  

 

 

 1.3.2.9. Групова програма за родители по превенция на 

телесното наказание „Ръцете горе“ – 2 групи по 8 участника 

общо 16 участника; 
 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

КСУДС – Шумен 

 

Изпълнена програма 

за родители по 

превенция на 

телесното наказание - 

2 групи с 22 участника 

 

 1.3.3. Реализиране на програми в подкрепа на детето и 

семейството към ЦОП – специализиран профил. 
1.3.3.1. „Да поиграем и учим с децата си” – за майки с деца 

до 3 – годишна възраст; 

 

Брой включени в 

програмите 
 

януари- 
декември 

 

 
ЦОП – 

специализиран 

профил – Шумен 
 

Подкрепа на 

семействата, чрез 

извършване на 

психологически, 

социални и 

медицински 

консултации към ЦОП 

и реализиране на 

програми, насочени 

към развитие на 
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общността с цел 

намаляване риска за 

децата от извеждане в 

алтернативна форма на 

грижа. Включени са 12 

деца. 

     

 

 

Проведени са 10 

занимания в групи по 

7 деца в изпълнение на 

кампания „Вече съм 

готов за първи клас“ 

със седем деца. 

 1.3.3.2. „Вече съм готов за първи клас” – за деца на възраст 

от 5 до 7 години, които не са посещавали детско заведение 
5 деца – 6 занимания 

 

януари- 
декември 

 

ЦОП – 

специализиран 

профил – Шумен 
 

 

 1.3.3.3. „Тренинги“ – за ученици от V до ХІI клас, в училища 

със средоточие на деца от малцинствен произход; 
 

55 деца – 5 занимания 
 

януари- 
декември 

 

 
ЦОП – 

специализиран 

профил – Шумен 

 

Проведени са 7 

занимания с 34 деца 

 1.3.3.4. „Творческа работилница” – за деца на възраст от 7 до 

14 години; 

 

380 деца – 332 

занимания 

 

януари- 
декември 

 

 
ЦОП – 

специализиран 

профил – Шумен 
 

Проведени са 

различни занятия в 

„ателиета“ приказка, 

рисуване, апликация и 

други. 

Участвали са 205 деца 

в 46 занимания.  

 1.3.3.5. „Здраво дете” – за млади майки с деца до 1-г.възраст 

и за бременни момичета/ неосигурени жени, обезпечени с 

АГ-прегледи; семейно планиране при многодетни майки, 

вкл. поставяне на вътрематочни песари от АГ-специалист; 

 

123 прегледа /63 

бременни неосигурени 

жени, 60 поставени 

вътрематочни песари/  

 

януари- 
декември 

 

 
ЦОП – 

специализиран 

профил – Шумен 
 

Осъществени 100 

прегледа и поставени 

100 вътрематочни 

песари. 

 

 1.3.3.7.  „Библиотека на играчките“ –за деца  от 0 г. до 7 г. и 

майки. Целта е  децата да станат активни участници в 

тяхната среда и да се провокира тяхното естествено желание 

за игра и  полагащите грижи да получат информация за 

202 деца – 101 

занимания 
 

януари- 
декември 

 

 
ЦОП – 

специализиран 

профил – Шумен 

Участвали са 35 деца в 

9 занимания. 

Провеждани са 

занимания 2 пъти 

седмично. 
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развитието на детето и активно да участват в развитието на 

детето им; 

 

  

 1.3.3.9. Българо – Швейцарска програма ЗОВ: 
 – провеждане на прегледи и изследвания при АГ- 

специалист на неосигурени бременни и млади жени, семейно 

планиране;  
- провеждане на прегледи и изследвания на неосигурени лица 

при ОПЛ;  

 
 - провеждане на здравни кампании и здравно обучение; 
 - предоставяне на комплекти за новородени деца. 
 

 

 януари- 
декември 

 

 
ЦОП – 

специализиран 

профил – Шумен 
 

106 прегледа / 28 

неосигурени бременни 

жени, 78 млади жени. 

Осъществени прегледа 

на 98 лица. 

 

379 човека са 

участвали в 

кампаниите.  

 

136 комплекта са 

предоставени на 

новородени деца. 

  
1.3.4. Специализиране на приемните семейства и осигуряване 

на качество на услугата, чрез интензивна подкрепа, обучение 

и супервизия на приемните семейства. Увеличаване броя на 

приемните семейства с 3 броя със съответните профили: 1 

приемни семейства за настаняване на деца с девиантно 

поведение, 1 приемни семейства за настаняване на деца с 

увреждания, 1 приемни семейства за настаняване на деца в 

юношеска възраст. Провеждане на обучение на вече 

утвърдени приемни семейства за промяна на профила по 

приоритетните групи. 
1.3.5. Осигуряване на достъп до дневна, почасова и 

заместваща грижа за деца с увреждания, отглеждани в 

семейна среда, с оглед тяхната социализация и задоволяване 

на индивидуалните им потребности: 
1.3.5.1. Продължаване дейността на ДЦДУ-Шумен, с 

капацитет 36 места, за деца над 3 г.; 
1.3.5.2. Продължаване дейността на Дневен център за деца и 

младежи с  увреждания със седмична грижа “Калинка” – с. 

Васил Друмев, община Шумен, с капацитет 30 места, за деца 

от 3 до 18 г.; 
1.3.5.3. Продължаване дейността на ЦСРИ - за лица с 

 

 
15 възрастни и 125 

деца – 15 занимания 

 

януари- 
декември 

 

 
ДСП; 

Доставчици на 

социални услуги; 

Община Шумен; 

УНИЦЕФ 

 

 

 

 

 

 
Община Шумен 

Уницеф 

 

Няма кандидати, 

желаещи да полагат 

грижи за деца в 

посочените и 

необходими профили. 

Утвърдените 50 

приемните семейства 

се подкрепят чрез 

провеждане на 

супервизии (групови и 

индивидуални), 

месечни посещения от 

социален работник, 

допълнителни, 

поддържащи, 

специализирани и 

надграждащи 

обучения.  

  

Социалните услуги 

продължанат своята 

дейност и подкрепа за 

настанените в тях 

лица. Няма закрити 

услуги. 
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физически увреждания – гр. Шумен – с капацитет 25 места, 

за деца над 3 г.; 
1.3.5.4. Продължаване дейността на Център за майчино и 

детско здраве- Шумен. Потребители на услугата – всички 

новородени и деца от 0 до 3 години и техните семейства. 
1.3.6. Център за ранно детско развитие, с включен към него 

Център за ранна интервенция на уврежданията. Потребители 

на услугата – деца на възраст от 0 до 7 години и техните 

родители от уязвими групи, семейства на деца с  
увреждания. Капацитет – 60.                  

 

Цел 2: 

Развитие на 

алтернативни 

социални услуги 

с цел 

предотвратяван

е настаняването 

на деца в 

специализирани 

институции 

 

2.1. Продължаване на работата по изпълнението на 

Националната стратегия „Визия за деинституционализация 

на децата в Р България”. 
2.1.1. Осигуряване на семейна среда за деца, изведени от 

институции чрез реинтеграция в биологичното/ разширеното 

семейство или настаняване в алтернативна семейна грижа 

(приемно семейство, осиновяване). 
2.1.2. Осигуряване на среда, близка до семейната за деца, 

лишени от родителска грижа в Центрове за настаняване от 

семеен тип (ЦНСТ): 
- ЦНСТ за деца без увреждания “Детелина” – гр. Шумен, 

ул.“Възрожденец” №17 с капацитет 15 места; 
- ЦНСТ за деца без увреждания “Детелина” – гр. Шумен, 

ул.“Възрожденец” №17 с капацитет 10 места; 

- Увеличаване капацитета на- ЦНСТ за деца без 

увреждания “Детелина” – гр. Шумен, ул.“Възрожденец 

от 10 на 15 места 
- ЦНСТ за деца без увреждания “Слънчево детство”, гр. 

Шумен, ул.“Иван Рилски” №2 с капацитет 14 места; 
- ЦНСТ за деца и младежи с увреждания “Слънчево детство”, 

гр. Шумен, ул.“Одрин” №13 с капацитет 14 места; 
- ЦНСТ за деца и младежи с увреждания “Слънчево детство”, 

гр. Шумен, ул.“Родопи” №22 а с капацитет 14 места. 
2.2. Продължаване на социалната работа по утвърдения 

механизъм на междуинституционално сътрудничество и 

координация на действията по превенция на изоставянето на 

деца на ниво родилен дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брой успешни 

превенции 

 

януари- 
декември 

 

ДСП; Община 

Шумен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КСУДС; МБАЛ; 

ЦОП- 

специализиран 

профил; ДСП 

Осигурена е семейна 

среда за 43 деца, 

настанени в 37 

приемни семейства 

към 31.12.2020 г. 

 

 

 

Среда, близка до 

семейната е осигурена 

от действащите 

социални услуги. 

Броят на лицата в 

услугите е според 

утвърдения капцитет. 

 

 

 

 

Продължаващо 

междуинституционалн

о партньорство по 

превенция на 

изоставянето на деца 

на ниво родилен дом. 
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 2.2.1. Ранна превенция на изоставянето и задържане на 

новородените деца в биологичното семейство. 
 януари- 

декември 

 

КСУДС; МБАЛ; 

ЦОП- 

специализиран 

профил; ДСП 

 

Оказана е подкрепа на 

8 майки и 7 деца в 

услугата ЗМБ за 

период от шест месеца 

с индивидуална и 

групова работа.От 

ЦОП е извършена 

превенция на 39 жени. 

 2.2.1.1. Информиране и консултиране на родилки в риск от 

изоставяне на децата си, за последиците от 

институционалното отглеждане на децата, особено в първите 

6 месеца от раждането и оказване на необходимата подкрепа. 
 

 януари- 
декември 

 

КСУДС; МБАЛ; 

ЦОП- 

специализиран 

профил; ДСП 
 

От ЦОП са 

консултирани 27 

родилки. Оценка на 

родителски камапицет 

и подкрепа на 

родители с цел 

превенция на 

изоставянето е 

предложено на 30 

родители.Подкрепени 

в семейна среда са 3 

непълнолетни майки- 

превенция на 

изоставянето и една 

бременна девойка в 

услугата ЗМБ. 

Консултиране и 

подкрепа на родители 

в грижите за 

непълнолетни деца е 

оказана на 20 

семейства. 

 2.5. Подкрепа на семействата, чрез извършване на 

психологически, социални и медицински консултации към 

Център за обществена подкрепа-Шумен  и реализиране на 

програми, насочени към развиване на общността с цел 

намаляване риска за децата от извеждане в алтернативна 

форма на грижа. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари- 
декември 

 

ЦОП- 

специализиран 

профил; ДСП 
 

ЦОП - Социални 

консултации- 1240 

Психологични 

консултации- 193 

Медицински 

консултации- 609 

 Общо 10 родители са 

получили 

психологическа 

подкрепа при остри 

кризисни ситуации – 
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 развод, тежки 

конфликти и 

проблемно поведение 

на дете; за 4 деца сме 

осъществили 

придружаващи и 

наблюдавани срещи в 

режим на контакти по 

съдебни решения. 

 Приоритет ІІ: Здравеопазване. Подобряване здравето на децата 

Цел 1: Мерки за 

подобряване на 

майчиното и 

детско здраве на 

територията на 

община Шумен 

 

1.1. Обхващане на майките от рискови групи в женски 

консултации и семейно планиране. 
 

Брой  обхванати  

потребители  
януари- 

декември 
 

АГ – специалисти; 

Лични лекари; ЦОП; 

Кметове и кметски 

наместници ЦМДЗ, 

Здравни медиатори. 

 

ЦОП- специализиран 

профил 

100 жени за семейно 

планиране и 25 

неосигурени 

бременни жени 

 1.4. Подобряване обхвата на извършваните детски 

консултации, задължителни имунизации, профилактични 

здравни и стоматологични прегледи. 

Брой обхванати 

потребители 
 

януари- 
декември 

 

 

 

РЗИ; МБАЛ – 

ЦМДЗ; Лични 

лекари и лекари по 

дентална медицина; 

Здравни медиатори 

 

Имунизационен 

обхват:  

Подлежащи 11 458 

обхванати  

11 005 – 96.04 %. 

Реимунизационен 

обхват: 

Подлежащи 23 068 

обхванати  

16 555 – 72.18%. 

1.5. Прилагане на различни подходи за утвърждаване на 

модел за здравословно хранене в семействата, детските 

градини и училищата. 

НУ, СУ, ОУ 200 

ученици от I-IV клас 
януари- 

декември 
 

РЗИ; ОЗЦ/ ПИЦ; 

Училища; ДГ; 

Община Шумен  

Провеждане на 

четвърто национално 

проучване за оценка 

разпространението 

на свръхтегло и 

затлъстяване и 

факторите на 

семейна и училищна 

среда при деца в 

първи клас. 

Семинар с 

медицински 
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специалисти на ДГ и 

училища на тема: 

„Здравословно 

хранене на децата в 

детските градини и 

училищата“. 

 

Участие в открит 

урок-състезание на 

тема: „Здравословно 

хранене и физическа 

активност“ в Център 

за специална 

образователна 

подкрепа гр. Шумен 

– 53 участници. 
 

Лекции, презентации 

и беседи – 11 броя с 

220 участници: в НУ, 

СУ, Профилирани и 

професионални 

гимназии, занимални 

за деца и ученици: 

 

Цел 2: 

Разширяване на 

профилактични

те мерки и 

превантивни 

програми с цел 

гарантиране 

здравето на 

децата чрез 

ранна 

превенция на 

рисковете 

2.1. Оптимизиране дейността на училищното здравеопазване 

чрез организиране на кампанийни събития, дискусии, 

викторини и прожекция на филми с цел повишаване 

информираността на децата. 
 

 
2.2. Разширяване формите за превенция на рисково 

поведение и здравно образование; 
2.2.1. Реализиране на „Общинска програма за превенция на 

наркомании 2018-2020 година”; 

 

Брой организирани 

инициативи - 
7 инициативи по 

повод –14.02,31.05, 

26.06 и 01.12 

 

 
Брой организирани 

инициативи- 
7 инициативи по 

повод–14.02,31.05, 

26.06 и 01.12 

14.02 – Празник на 

любовта  

януари- 
декември 

 

ОЗЦ/ПИЦ; 

Училища; ДГ; 

Община Шумен 

 

 

 

РЗИ; ОЗЦ/ПИЦ; 

КСУ; 

Училища; 

Община Шумен; 

 

 

 

 

 

Брой организирани 

събития- 9. 

Кампании по повод 

определени дати; 

 

 

 

Над 11 – дискусии, 

викторини, 

състезания. 

Беседа на тема: 

„Дизайнерската 

дрога и смесите за 

пушене”  

5 беседи/ 

92 участници. 
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 31.05 - Световен ден без 

тютюнопушене  

26.06  - Световен ден за 

борба с наркотиците 

01.12 – Световен ден 

за борба срещу СПИН 

 

 

Информационна 

кампания  

във връзка с 26.06. 

„Световен ден за 

борба с 

наркоманиите”. 

 

Кампании по повод  

14.02.,31.05 и 01.12. 

– 7 инициативи 

2.2.2. Продължаване на сътрудничеството и устойчивост на 

Национална програма „Работа на полицията в училищата”- 

Детска полицейска академия; 
 

500 ученици от 7-11 

клас; 
януари- 

декември 

МКБППМН; РУ на 

МВР/ДПС 

 

 

Брой организирани 

инициативи- 

9 инициативи 

/кампании/ по 

повод–14.02., 07.04, 

17.05.,31.05, 26.06., 

29.09, 20.10, 26.11. и 

01.12 

2.2.3. Здравно – образователна програма в началните 

училища превантивна програма за деца от І – ІV клас- 

„Програма за превенция на здравни рискове в ранна 

ученическа възраст”; 

 

НУ , СУ, ОУ - 
Над 200 ученика от І – 

ІV клас;  над 120 

родители 

 

януари- 
декември 

 

МКБППМН; РУ на 

МВР/ДПС 

 

 

Над 10 – дискусии, 

викторини, 

състезания. 

НУ , СУ, ОУ - 

Над 230 ученика от І 

– ІV клас;  над 149 

родители. 

81 беседи и 

презентации/ 

948 участника 

2.2.4. Устойчиво развитие на „Селективна превантивна 

програма с млади хора в и извън училищна среда”  в 

неравностойно положение – контингент на МКБППМН, от 

социални заведения – КСУ „Детелина“, средношколски 

общежития, ЦНСТ №3 и др.; 

 

Над 100 млади хора 

 

януари- 
декември 

МКБППМН; РУ на 

МВР/ДПС 

 

 

Обхванати са над 80 

млади хора 

 

Беседи и 

презентации  

в ЦНСТ №3  

на тема:  

„Вредата от 

тютюнопушенето” 

„Вредата от алкохол” 

„Нездравословно 

хранене” 
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„Двигателна 

активност” 

„ХИВ/СПИН” 

„Наркомании”   

15 беседи и 

презентации/ 

115 участника. 

2.2.5. Устойчиво и времево развитие на минипрограма 

„Живот без тютюнев дим“/ „Училища и здраве“. 
 януари- 

декември 

МКБППМН; РУ на 

МВР/ДПС 

 

„Щанд на здравето-

предизвикателство 

вместо цигара“ – 26 

участници. 

Кампания във връзка 

с 21 Ноември – 

Международен ден 

без тютюнопушене 

56 участници 

Викторина на тема: 

„Модерно ли е да се 

пуши?“ в СУ 

„Панайот Волов“ с 

ученици от V клас – 

25 участници. 

Лекции, презентации 

и беседи – 48 

участници: в НУ, 

СУ, Профилирани и 

професионални 

гимназии, занимални 

за деца и ученици.  

„ Вредата от 

тютюнопушенето“ в 

ПЕГ „Н. Й. 

Вапцаров“, ППМГ 

„Н.Попович“ и III 

ОУ „Димитър 

Благоев“ общо – 18 

участници. 

„Активно и пасевно 

тътънопушене“ с 

ученици от VI ОУ 

„Еньо Марковски“ 
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гр. Шумен – 32 

участника. 

„Факти и митове за 

пушенето на 

наргиле“ в VI ОУ  

„Еньо Марковски“ с 

ученици от VII клас 

– 39 участници. 

„Пасивно 

тютюнопушене“ с 

деца от IV група на 

ДГ „Звънче“ и в 

детска занималня 

„Патиланци“. Общо 

28 участници. 

„Тютюнева и 

наркотична 

зависимост“ в ППМГ 

„Н. Попович“, 

ЦНСТДМ №3, 

ПГМЕТТ „Хр. 

Ботев“ – общо 125 

участници. 

„Вредна ли е 

употребата на 

тютюневи изделия“ в  

ППМГ „Н. 

Попович“, ЦНСТДМ 

№3, ПГМЕТТ „Хр. 

Ботев“ . Общо – 125 

участници. 

  

„Вредна ли е 

употребата на 

тютюневи изделия?“ 

в ППМГ „Н. 

Попович“ ПГМЕТТ 

„Хр. Ботев“, СУ „В. 

Левски“, КСУ 

„Детелина“., СУ „Й. 

Е. Български“, ЦОП 
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гр. Смядово.  

 

„Вредата от 

алкохола“ - 15/274 

участници: в НУ, 

СУ, Профилирани и 

професионални 

гимназии, занимални 

за деца и ученици. 

2.2.6. Ежегодно провеждане на здравно-образователна 

кампании: „Световен ден за борба с ХИВ/СПИН”, 

„Международен ден срещу тютюнопушенето”, „Световен ден 

за жертвите на СПИН”, „Ваканция без риск”, „Празник на 

здравето”, „Световен ден за борба с наркотиците и 

наркотрафика”. 
 

Над 1800 млади 

хора - кампанийно; 

януари- 
декември 

 

МКБППМН; РУ на 

МВР/ДПС 

 

Над 1900 млади хора 

- кампанийно; 

„Седмица на 

здравето 2018”  

„Световен ден за 

борба с ХИВ/СПИН” 

„Международен ден 

срещу 

тютюнопушенето” 

„Световен ден за 

жертвите на СПИН” 

 „Ваканция без риск” 

„Световен ден за 

борба с наркотиците 

и наркотрафика”   

6 кампании/ 

2 187 участника. 

2.2.7. Продължаване на сътрудничаството и устойчивост при 

осъществяванена превантивни обучения по връстников 

подход съвместно с доброволци от Български Младежки 

Червен кръст 
 
2.2.8. Използване на иновативни и атрактивни форми в 

осъществяването на превантивни дейности – прожекция на 

мултимедия, интернет консултации; организиране на спортни 

мероприятия, работа в клубове „Моето здраве“, „Приятели на 

здравето“, „Антидрога“, „Арт-ателиета“ ит.н. 
 

над 330 ученици 
 

 

 

 
180 ученици от II-IV 

клас 

 

януари- 
декември 

 Осъществени са 

превантивни 

обучения на 300 

ученици от 

доброволците към 

БМЧК. 

 

 

Организирани 

мероприятия, Работа 

в клубове. 

2.2.10. Консултиране и предоставяне на информация в 

областта на превенцията на употребата на наркотични 

векества в неформална среда и по-лесно достъпен и 

 

 

януари- 
декември 

 

 

 

Организирани и 

реализирани спортни 
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атрактивен за младите хора начин /консултиране по интернет, 

организация на неформални срещи в младежки клубове/. 
2.2.11. „Спортът – възможна алтернатива!“, „Спортът е 

здраве“. Организиране и реализиране на спортни дейности за 

двигателна активност сред младите хора; 
2.2.12. Реализиране на съвместни дейности по превенция със 

студенти; 
2.2.13. Изготвяне и разпространение на превантивно-

образователни материали – “Книжка за родители“, брошури, 

презервативи и др. 
 

Над 200 ученици 
 

 

 

 
Над 150 ученици 

 

 
Над 50 млади хора. 

 

 

 

 

ШУ„Еп.К. 

Преславски” 

дейности за младите 

хора. 

 

 

 

 

 

Разпространени са 

материали. 

2.3. Реализиране на дейности по програми насочени към 

млади и бъдещи родители: 
- Подобряване на здравната и социална култура на младите 

хора; 
- Придобиване на начални родителски умения за по – добро 

отглеждане на децата; 
- Изграждане на психоемоционална стабилност в ролята на 

родители и позитивно отношение към възпитанието на 

собствените им деца -  „Училище за родители“ 
- Изграждане на умения за семейно планиране и вземане на 

отговорни решения; 
- Разработване, издаване и разпространение на 

информационни материали за родители с цел повишаване на 

родителския капацитет по отношение употребата на 

наркотици сред децата; 
 

 

 

Брой обхванати 

потребители 
Брой организирани 

инициативи 

 

 
Над 250 родители – 

ежемесечно  

 

 

 
Над 1000 бр. 

раздадени материали – 

книжки, брошури и 

др. 

януари- 
декември 

 

ЦОП- специализиран 

профил; КСУДС; 

ОЗЦ/ ПИЦ; МБАЛ; 

МКБППМН 

Лични лекари 

 

РЗИ; ОЗЦ/ ПИЦ 

Над 20 родители – 

ежемесечно  

 

 240 родители 

 

 

 

Над 100 семейства 

 

 

Интегрирани мерки 

за подобряване 

достъпа до 

образование“ – 

Компонент 1 беседа 

с 70 участници;  

В мероприятията са 

взели участие общо 

52 семейства 

 

 Работа със 

средствата за масова 

информация: 

материали в сайта на 

РЗИ – 2; ел. медии – 

3; преса – 2; радио – 

2. 

 

Лекции, презентации 
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и беседи– 47 лекции 

с 663 участници;  

ХИВ/СПИН-7 беседи 

с 61 участника. 

 

Издадени и 

разпространени 

брошура за 

родители: „Ако 

детето ви се държи 

странно проверете 

дали не взима 

наркотитици”; 

книжка: „Внимание 

наркотиците убиват” 

 

Участие в  

работна среща с 

представители на 

Уницеф във връзка  

с представяне на 

основни резултати  

от социологическо 

проучване: 

„Нагласи и мечти на 

учениците за 

бъдещето – 

образование, 

семейство, работа.”  

в област Шумен. 

Срещи с 25 

семейства. 

 

2.4. Утвърждаване на практиката за своевременно 

уведомяване на ДСП/ОЗД от страна на лични лекари и 

медицинския персонал в родилните отделения и болниците, 

при съмнение за наличие на риск за детето в семейството. 

Брой обхванати 

потребители 
 

януари- 
декември 

 

РЗИ; Училища; 

Община 

Служителите на РЗИ 

гр. Шумен са 

изпратили 

уведомителни писма 

до личните лекари в 

област Шумен за 

своевременно 

уведомяване на 
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ДСП/ОДЗ при 

съмнение за наличие 

на риск за дете в 

семейството.  

Брой лични лекари в 

община Шумен – 61. 

2.5. Изготвяне и разпространение на информационно – 

образователни материали. 
Брой изработени и 

разпространени 

материали 

януари- 
декември 

 

РЗИ; ОЗЦ/ ПИЦ; 

Училища; 

Община 

Над 1000 бр. 

раздадени материали 

– книжки, брошури и 

др. 

Получени  

материали – 3 104 

бр. 

Разпространени 

материали – 3 310 

бр. 

 Приоритет ІІІ: Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование 

Цел 1: 

Развиване на 

различни 

видове и форми 

на услуги, 

насочени към 

по-пълно 

обхващане на 

децата в 

образователната 

система. 

 

1.1. Разработване и прилагане на мерки за осигуряване на 

правото на децата на достъп до образователни услуги и 

превенция на отпадането от училище. 
1.1.1. Наблюдение и контрол на движението на децата и 

учениците в задължителна училищна възраст. 
 
1.1.2. Уточняване броя на децата в задължителна училищна 

възраст от община Шумен, необхванати или отпаднали от 

образователната система. 
 
1.1.3. Реализиране на дейности, свързани с прилагане на 

ПМС № 100 от 08.06.2018 г. – Механизъм за обхват и 

включване в образователната систем на деца и ученици в 

задължителна предучилищна възраст. 

1.1.4. Подобряване на условията за целодневна организация 

на образователния процес в училищата и оптимални условия 

за самоподготовка на учениците. 
1.1.5. Подкрепа на семействата с деца до завършване на 

средно образование на детето, но не повече от 20 годишна 

възраст, обвързана с редовно посещаване на училище. 

Ограничаване броя на 

необхванатите от 

образователната 

система деца 

 

 

 

 

 
Брой деца, върнати в 

училище 
 

януари- 
декември 

Община; РУО; 

Училища; ДГ, ДСП, 

МКБППМН, 

медиатори, КСУДС, 

ДСП, РУ на МВР 

Деца, подлежащи на 

задължителна преду-

чилищна подготовка 

от семейства, в които 

родителят/родителит

е ползват месечни 

социални помощи по 

смисъла на Закона за 

социално подпома-

гане и Закона за 

семейни помощи за 

деца са освободени 

от такси. 

 

В детските градини 

през 2019 г. имаше 3 

необхванати деца на 

5 и 6 годишна 

възраст от с. Мадара 

и с. Ивански. След 

изпратени писма до 

родителите децата 

посещават ДГ. 
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 1.2. Ограничаване броя на децата, отпадащи от 

образователната система поради социални причини и на 

децата с поведенчески проблеми. 
 
1.2.1. Индивидуална подкрепа за повишаване на мотивацията 

за продължаване на образователния процес и преодоляване 

на обучителните затруднения. 

 

Брой обхванати деца и 

семейства 

 

януари- 
декември 

Училища; 

РУО; ДСП; КСУДС; 

ЦОП – 

специализиран 

профил 

 

 Общо 34 са били 

направленията за 

работа с деца с цел – 

превенция на 

отпадане от 

образователната 

система към 

услугите на КСУДС. 

 

 1.2.2. Индивидуална работа и подкрепа за осмисляне на 

трудностите в поведението и активизиране на ресурсите за 

промяна. 
1.2.3. Тематични срещи и беседи в часа на класа. 
1.2.4. Организирана училищна подкрепа за деца. 
1.2.5. Групови програми за повишаване на житейските и 

социални умения. 

 януари- 
декември 

 Подкрепени са 12 

деца ЦОП. КСУДС -

Провеждали сме над 

50 екипни и 

мултидисциплинарн

и срещи с 

представител на 

образователната 

система в работата с 

децата в риск да 

отпаднат от 

образователната 

система с цел 

координиране и 

планиране на 

дейности. 

 1.2.6. Мобилна работа и работа на терен с родителите, които 

не мотивират децата си да посещават редовно училище. 
1.2.7. Консултиране на ученици, преди налагане на санкция, 

съгласно действащата нормативна уредба, както и 

осигуряване присъствието на представител от ДСП/ ОЗД при 

изслушване на детето, с оглед защита на неговите права и 

интереси. 
1.2.8. Подкрепа на държавните и общински институции в 

Шумен в разкираване на набор от подходящи услуги в 

подкрепа на децата и педагозите - Обучение на педагози по 

Резилианс подхода – КСУДС Шумен. 

 януари- 
декември 

 Работим на терен с 

25 семейства, с цел  

мотивация за 

посещение в 

училище. 

 

 

През 2019 година 

общо 15 учители от 

СОУ Сава 

Доброплодни 

преминаха  обучение 

по Резилианс 

подход. 
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Цел 2: Интегриране 

в 

общообразователни

те училища и 

детски градини на 

децата със СОП, 

както и социална и 

образователна 

интеграция на 

децата и учениците 

от етническите 

малцинства 

 

2.1. Поддържане актуалността на регистъра на деца със СОП 

на територията на община Шумен 
Актуален регистър януари- 

декември 
РЦПППО Поддържа се 

актуален регистър. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Осигуряване на ресурсни учители, за подпомагане на 

деца със СОП 
Брой назначени 

учители 
януари- 

декември 
Община 

Училища,  РЦПППО  

ЦПЛР 

Осигурени от 

РЦПППО 

2.3. Съдействие на образователните институции съгласно 

изискванията на Наредбата за приобщаващо образование за 

реализиране на дейностите по осигуряване на обща и 

допълнителна подкрепа. 
 

Брой назначени 

специалисти 
януари- 

декември 
Община; РУО; ДГ; 

Училища 

Община Шумен чрез 

ЦПЛР-ОДК е 

осигурила 8 логопеда 

и 6 психолога за ДГ. 

Училищата си 

осигуряват 

самостоятелно 

нужните 

специалисти 

2.4. Организиране и поддържане на достъпна архитектурна 

среда и образование. 

Брой адаптирани 

учебни заведения 
януари- 

декември 
Община; РУО; ДГ; 

Училища 

Осъществяват се 

поетапно ремонтни 

дейности. 

 

 



20 

 

 
2.4.2. Подпомагане обучението на експерти, директори на 

училища, детски градини, учители, психолози, педагогически 

съветници за работа по интегриране на децата със СОП. 
 
2.4.3. Обучения на учители за разпознаване и прилагане на 

определени подходи при деца и ученици с обучителни 

затруднения и емоционални проблеми. 
 

2.4.4. Прилагане на иновативни педагогически технологии и 

адекватни модели на педагогически практики за работа с деца 

със СОП и от етническите малцинства. 

 

2.4.5. Разработване и прилагане на планове за подкрепа на 

личностното развитие, индивидуални учебни планове и 

индивидуални учебни програми на децата и учениците със 

СОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брой деца обучавани 

по индивидуални 

образователни 

програми 
 

  

 

 

 

Община; РУО; ДГ; 

Училища 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РУО; ДГ; Училища; 

Община 

 

 

 

Обученията се 

организират от 

образователните 

институциии и РУО 

 

Обученията се 

организират от РУО 

 

Прилагат се 

 

 

Разработват и се 

прилагат в 

образователните 

институции 

 

2.5. Постигане на максимален обхват на децата и учениците, 

подлежащи на задължително обучение и превенция на 

отпадане от образователната система. 

Брой обхванати деца януари- 
декември 

РУО, ДГ, Училища, 

Община 

Обхванати съгласно 

изискванията 

нормативните 

документи 

 Приоритет ІV: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от наркотици, насилие, злоупотреба и други форми на  експлоатация 

Цел 1:  

Гарантиране 

правата на 

децата, 

пострадали от 

престъпления 

1.1. Организиране и координиране социално- превантивната 

дейност на територията на Общината, да се издирят и 

установят съвместно с ИДПС при РУ на МВР малолетни и 

непълнолетни, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за 

тяхната социална защита и развитие. 
1.1.1. Ежемесечно актуализиране на поименен регистър с 

имената на непълнолетните. 

Брой обхванати 

непълнолетни 

правонарушители 

 

 
Актуализиран 

регистър 

януари- 
декември 

 

МКБППМН; 

РУ на МВР; РУО; 

Младежки медиатор 

 

 

 

 

 

 

 

Поддържа се 

актуален регистър. 

Обхванати са 11 
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и/или свидетели 

в наказателния 

процес и на 

децата 

правонарушите

ли. 

 

1.1.2. Организиране на срещи на непълнолетните с 

представители от РУО /специалист по професионално 

образование/.  
1.1.3. Насочване към индивидуално консултиране с психолог 

в Консултативния кабинет на МКБППМН. 
1.1.4. Проучвания с цел установяване желанията, интересите 

и възможностите на децата. 
1.1.5. Съблюдаване включването на децата в обучителни 

програми. 
1.1.6. Продължаване на сътрудничеството между МКБППМН 

и Дирекция „Бюро по труда” с цел трудова реализация на 

непълнолетните. 

 

Брой обхванати 

непълнолетни 

правонарушители 
 

деца.  

Дейностите се  

изпълняват 

периодично. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.7. Социално-превантивна дейност с цел решаване 

проблемите за професионална подготовка и трудова 

реализация на непълнолетните, напуснали ВУИ и СПИ, както 

и осъдените условно. 

 януари- 
декември 

МКБППМН; 

РУ на МВР; РУО; 

Младежки медиатор 

 

8 родители, 10 деца , 

65 консултации 

 1.1.8.  Във връзка с превенция на употребата на наркотични 

вещества, да се проведе спортен празник „Спорт срещу 

дрога” с ученици от 5 до 8 клас от 4 училища - футбол за 

момчета, волейбол за момичета. 
 

 

 

 

 
Брой разработени 

информационни 

материали 

 

 

 

 

 
септември 

 

 

 

МКБППМН; 

РУ на МВР; РУО; 

Младежки медиатор 

 

Проведен спортен 

празник на 

8.06.2018г. с 

участието на 

ученици от 7 класове 

на ІІ ОУ “Д–р П. 

Берон”, 

СУ„С.Доброплодни”

,  СУ “В. Левски” и 

ППМГ „Н. 

Попович”.   

Изготвяне на 

брошура „Какво 

трябва да знае всяко 

дете”. 

Проведено 

заключително 

мероприятие 

съвместно с ОД на 

МВР „Ваканция 

здравей! Да играем 

безопасно!” 
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 1.2. Периодични работни срещи на МКБППМН и ДСП/ ОЗД 

– при необходимост, с цел актуализиране на информацията за 

децата с възпитателни дела и изграждане на механизъм за 

междуинституционално сътрудничество за работа с тези деца 

и техните семейства. 

Брой проведени срещи януари- 
декември 

МКБППМН; 

РУ на МВР; РУО; 

ДСП 

Проведени 

периодични работни 

срещи със социални 

работници от ОЗД 

при ДСП  

 

 

1.3. Защита на правата и законните интереси на малолетни и 

непълнолетни от представител на ДСП/ ОЗД при разглеждане 

на възпитателни дела, когато не е посочен доверен 

представител или адвокат 

 януари- 
декември 

ДСП/ОЗД При разглеждане на 

възпитателни дела 

винаги се осигурява 

присъствието на 

представител от 

ОЗД. 

 1.4. Засилване контрола над питейни заведения, търговски 

обекти и обществени места за неупотреба на алкохол, цигари 

и наркотици от деца – извършване на проверки. 

 януари- 
декември 

РУ на МВР; 

 РЗИ 

Мероприятията са 

осъществени от 

органите на РЗИ. 

 1.5. Индивидуална и групова работа с деца и техните 

родители  в КСУДС  
1.5.1. Терапевтично Арт-ателие 
1.5.2. Групова работа „По-добре да поговорим“ 

 януари- 
декември 

КСУДС; 

ОЗЦ/ПИЦ 

Над 20 деца ОЗЦ 

 1.6. Директна подкрепа на деца, жертви на насилие или в 

риск от насилие: 
1.6.1. Кризисен център – гр. Шумен - осигурява закрила и 

защита на деца, пострадали от насилие в или извън 

семейството – неглижиране, физическо, психическо, 

сексуално насилие, трафик, за които съществува опасност от 

увреждане на физическото, психическото, нравственото, 

интелектуалното или социалното им развитие.  
- професионални грижи за преодоляване на травматичните 

последици от ситуацията на криза. 
1.6.2. Изготвяне на индивидуална оценка на дете, на което му 

предстои да участва в правна процедури, която се въвежда 

като задължителна според Директивата 2012/29/ЕС за 

въвеждане на стандарти за гарантиране на защита и подкрепа 

на жертвите на престъпление. Целта на оценката е да 

послужи на професионалистите да вземат решения какви 

мерки за защита и закрила да предприемат спрямо детето, за 

да изпълнят принципа за най-добър интерес на детето.  
- изслушване и разпит на деца по НПК и ГД от специалисти 

на КСУДС в Специализираното помещение за изслушване на 

Брой случаи на 

оказана подкрепа 
януари- 

декември 
ДСП; КЦ; КСУДС; 

Зона Закрила Шумен 

 

ДЦЗП “Зона 

заКрила” за 2019 г. 

Подкрепил чрез 

индивидуално 

консултиране и 

придружаване  

72 деца – жертви или 

в риск от насилие. 

Най-висок процент 

са децата, 

потърпевши и 

свидетели на 

домашно насилие – 

27, 16 са пострадали 

от физическо 

насилие. 

Основен принцип е 

междуинституциона

лното партньорство 

при работа по случаи 

на деца участници в 

правни процедури на 
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деца в КСУДС. 
- продължаващо междуинституционално партньорство между 

магистрати, полицаи  и социални работници по защита 

прават на децата в съдебното производство. 

различен етап от 

производството. 

 

Проведени  са 10 

срещи. 

 1.7. Подкрепа и консултиране на родители на деца, 

преживели насилие и родители, упражняващи насилие над 

децата в ЦОП и КСУДС. 
- групова Програма за повишаване на родителските умения за 

родители, извършили насилие над деца в КСУДС 

Брой обхванати лица януари- 
декември 

КСУДС; ЦОП 

Зона Закрила 

Шумен; ДСП 

ЦОП-подкрепа на 13 

родители, 11 деца, 97 

консултацииИндиви

дуална подкрепа е 

оказана както на 

немалтретиращите 

родители, така и на 

насочените 

извършители на 

насилие. 

Сформирана е група 

от родители – жертва 

на домашно насилие 

– 12 участници. 

Цел 2: 

Повишаване 

ефективността 

на закрилата на 

непридружени 

деца, деца – 

бежанци и 

имигранти 

2.1. Прилагане на Координационен  механизъм за рефериране 

и обгрижване на случаи на непридружени български  деца и 

деца-жертви на трафик, завръщащи  се от чужбина и 

приемане на местен Механизъм за сътрудничество 

Брой регистирани 

деца 
януари- 

декември 
ДСП; РУО; 

МКБППМН; 

РУ на МВР; 

Зона Закрила 

Няма проведени през 

2019 г. 

 2.3. Отбелязване на световния ден против трафика на хора – 

кампания  
2.3.1. Разпростанение на информационни материали - 

брошури по превенция трафика на хора. 

 

Проведена кампания 
 
Брой информационни 

материали 

18.10. 
 

 

 
юни 

КСУДС; 

МКБППМН; 

РУ на МВР; ДСП 

МКБППМН 

Издадени и 

разпространени 

брошури: „Какво е 

трафик на хора” - 

500б роя 

Цел 3: 

Подобряване 

ефективността 

на системата за 

превенция и 

работа с деца, 

3.1. Повишаване на професионалните компетентности на 

специалистите, работещи по проблемите на насилието над 

деца, за работа с деца жертва на насилие и свидетели на 

престъпление. 

Брой служители, 

преминали обучение 
януари- 

декември 
КСУДС; 

Зона Закрила -

Шумен 

През годината 6 

служители са 

преминали 

3обучения за 

повишаване на 

професионалните 

компетенции, 
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жертви на 

насилие 

организирани от 

ИСДП, като 2 от тях 

– от международни 

обучители – общо 56 

за всеки специалист 

 3.2. Прилагане на Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаите на деца, жертви на 

насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при 

кризисна интервенция. 

Брой регистрирани 

случаи 
януари-

декември 
ДСП; Община;  

РУ на МВР; ШРС; 

ШОС; МБАЛ; РУО; 

РЗИ; КСУДС; 

МКБППМН; Зона 

Закрила – Шумен 

 

МКБППМН участва 

при прилагане на 

Координационен 

механизъм за деца 

жертви на насилие 

или в риск 

Представители на 

Зона заКрила са 

участвали в 17 

заседания на екипа 

по КМ и са 

реализирали 21 

кризисни 

интервенции в 

работа по случай и в 

общността. 

 3.3. Кампания „Насилието не трябва да бъде традиция” – да 

предотвратим малтретирането на деца, съвместно с Община 

Шумен и КСУДС 

3.4. Кампания „ Бдителни родители“ –  за онлайн 

безопасността на децата 

Проведена кампания януари-

декември 

Община; КСУДС; 

Зона Закрила - 

Шумен 

Кампания „ 

Бдителни родители“ 

–  за онлайн 

безопасността на 

децата-60 деца 

 3.5. Подобряване качеството на превантивната работа в 

училищна и извънучилищна среда за ограничаване на 

конфликтното поведение на децата и учениците. 
3.5.1. Дейности за ограничаване формите на насилие сред 

децата в училище: 
- Във връзка със Световния ден за борба срещу насилието – 

19 ноември, всяко училище да организира дейности, 

посветени на този ден. 
3.5.2. Тематични информационни срещи за превенция на 

насилието и агресията в училища и детски градини: 
- дискусии и беседи с ученици в часовете на класа по теми, 

свързани с превенция на агресия, насилие и конфликти; 
- дискусии и беседи с ученици в юношеска възраст по теми, 

Брой обхванати деца 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

януари-

декември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Община; РУО; 

МКБППМН;РУ на 

МВР; КСУДС; Зона 

Закрила; ДСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

КСУДС, Училища, 

ДГ  

 

Проведен тренинг с 

деца с наложени 

възпитателни мерки 

на тема:” Работа с 

емоции” 

 

През 2019 г. в III ОУ 

проведен конкурс за 

есе на теми: „Защо 

децата реагират с 

агресия и как можем 

да се справим с това 

поведение” - 1-4 

клас; „Защо някои 

деца употребяват 
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свързани с превенция на агресия, насилие и конфликти; 
- дискусии и беседи с родители на деца в детските градини; 
- групова работа /тренинги/ с тийнейджъри в училищата, с 

ниска мотивация и проблемно поведение; 
- индивидуално консултиране на ученици в Консултативния 

кабинет към МКБППМН, след насочване от училищните 

ръководства, при предварително съгласуване с родител/ 

настойник.   
- кампания - "Баща за пример" привличане на бащите във 

възпитанието на децата, с цел намаляване на насилието при 

деца 
- Програма „По-добре да поговорим“ – за тинейджъри – 

превенция на риска от насилие в интернет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.3.Във връзка с превенция на насилието и толерантността 

сред младите хора да се организира безплатна прожекция на 

две премиери в Общински Младежки дом. 

 

 
Април, ноември 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Брой обхванати деца 

 
февруари 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

февруари  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МКБППМН 

наркотични вещества 

и как можем да им 

помогнем в борбата с 

тях”- 5-7 клас. 

 

Кампания „ Да 

бъдеш баща“ в 4 

ЦДГ участваха над 

10 родители; 

Провеждани са 

тренинги и групови 

програми в 3 

училище и 2 детски 

градини на 

територията на 

общината. 

Тематиката е 

свързана с решаване 

на конфликти и 

превенция на 

агресията. 

Отбелязан е 

международния ден 

за борба срещу 

насилието над деца и 

30 годишнината от 

КПД 

В проведената 

кампания са взели 

участие 23 деца и 

техните бащи и още 

100 деца и бащи , 

общо 123 

 

Прожекция на филма 

„Доза щастие”  и 

беседа на тема 

„Превенция на 

наркот. зависимости” 

Обхванати  450 деца  
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 3.6. Превенция на безнадзорността и тежките форми на 

детски труд. 
3.6.1. Периодични обходи за регистриране на скитащи и 

просещи деца; 
3.6.2. Извършване на проверки и работни срещи на 

мултидисциплинарния екип за наблюдение на детския труд. 
3.6.3. Насочване и подкрепа на деца, отпаднали от 

образователната система, скитащи и просещи в Дневен 

център за работа с деца на улицата при КСУДС – гр. Шумен: 

- образователни дейности; 

- хранене, умения за поддържане на лична хигиена; 

- придружаване и съдействие за връщане в образователната 

система; 

- групова програма за децата за изграждане на житейски 

умения в рамките на дейностите на ЦРДУ към КСУДС. 

 3.6.4. Работа с уязвими семейства и деца, застрашени от 

отпадане от образователната система, чрез насочване към 

Център за обществена подкрепа при КСУДС – гр. Шумен: 
- подобряване на взаимоотношенията в семействата и 

развиване на социалните им ресурси; 
- съдействие за решаване на битови и жилищни проблеми;  
- Училищна подкрепа и социално – педагогическо 

консултиране на децата. 

Брой  
обхванати деца 

януари- 
декември 

ДСП; ДБТ; КСУДС; 

РУ на МВР/ДПС 

Подкрепени общо 21 

деца в услугата 

ЦРДУ 

Сформиран Съвет на 

родителите в който 

участват всички 

родители на децата, 

посещаващи 

услугата и Съвет на 

децата. 

 3.7. Повишаване чувствителността на гражданите към 

детското насилие чрез тематични дни и кампании: 
3.7.1. Кампания „Чуй моите права” – 1 март и 1 юни, за 

повишаване чувствителността на местната общност по 

проблемите на децата; 
3.7.2. Отбелязване на Световния ден срещу детския труд – 

кампания – 12 юни; 
3.7.3. Отбелязване на годишнина от приемане на 

Конвенцията за правата на детето – кампания – 20 ноември; 
 

Проведени кампании 

и информационни 

срещи 

януари- 
декември 

КСУДС; 

МКБППМН; РУ на 

МВР; 

Зона Закрила – 

Шумен; ДСП 

 

Кампания „Чуй 

моите права” – 1 

март и 1 юни, за 

повишаване 

чувствителността на 

местната общност по 

проблемите на 

децата Кампания 

„Чуй моите права” – 

1 март и 1 юни, за 

повишаване 

чувствителността на 

местната общност по 

проблемите на 

децата; Отбелязване 

на Световния ден 



27 

 

срещу детския труд – 

Кампания – 12 юни; 

Кампания по случай 

30 години от 

приемане на ООН , 

участваха над 120 

деца от 6 ООУ и 50 

специалисти През м. 

декември бе 

проведена среща – 

семинар в х-л Шумен 

по проблемите на 

домашното насилие. 

Бяха поканени и 

партньори от други 

общини за споделяне 

на добри практики. 

 

Цел 4: 

Намаляване 

броя на децата, 

жертви на ПТП 

 

4.1. Изнасяне на подходящи лекции и беседи, чиято 

превантивна цел е предоставяне на полезни съвети за деца и 

родители, презентиране на положителни практики 

ориентирани към намаляване броя на децата, жертви на ПТП. 

Брой обхванати деца и 

родители 
януари- 

декември 

 

РУ на МВР; 

МКБППМН 

Изнасяне на лекции 

и беседи на деца от 

1-ви до 4-ти клас. 

 4.2. Изграждане на безопасна транспортна инфраструктура 

около училищата и детските градини 
Намален брой деца, 

пострадали при ПТП 
януари- 

декември 
Община; Училища; 

ДГ 

 

Постоянна мярка. 

 4.3. Повишаване на знанията, транспортната култура и 

поведение на децата чрез провеждане на беседи, викторини, 

състезания и изложби. 

 

Брой информационни 

срещи 
януари- 

декември 
РУ на МВР; ДГ; 

Училища 

Проведена е 

Националната 

ученическа 

викторина по 

безопасност на 

движението „Да 

запазим децата на 

пътя" в СУ „Трайко 

Симеонов“ 
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 Приоритет V: Спорт, култура, свободно време и развитие на способностите на децата 

 

Цел 1: 

Гарантиране 

достъп на 

децата в 

социалните 

услуги до 

спортни услуги 

и занимания 

1.1. Дневни занимания за деца и юноши, настанени в КСУ 

„Детелина” и ЦНСТ “Слънчево детство”, гр. Шумен: 
1.1.1. Алтернативни дейности за физическа активност; 
1.1.2. Занимания с художествено-творчески дейности и арт-

терапия; 
1.1.3. Обучение и контролирана работа с компютър. 
 

Брой обхванати деца 
 

 

януари- 
декември 

Община 

Шумен; КСУ 

“Детелина”; 

Центрове за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи; 

ОЗЦ/ПИЦ 
 

Проект „Ключ към 

бъдещето“ реализира 

ИСДП съвместно с 

Община Шумен за 

децата от 

ЦНСТ1;ЦНСТ2;ЦНС

т3 и КЦ 

Участват всички 

деца деца . 

 

Тренинг-обучения за 

198 деца . 

1.2. Дневни занимания за деца и юноши, настанени в 

Дневен център за деца и младежи с увреждания “Калинка”, 

както и за децата от ЦНСТ: 
1.2.1. Включване на децата в празници, рецитали, 

тържества, театрални и циркови представления, изложби, 

конкурси, състезания, участия в културно – масови 

мероприятия; 
1.2.2. Задоволяване нуждите на децата от отдих, чрез 

участие в екскурзии, посещения на исторически и 

туристически забележителности, балнеолечение и 

рехабилитация. 
 

 

Брой обхванати деца януари- 
декември 

Община 

Шумен; 

ДЦДМУ; 

Центрове за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца/младежи 

 

Децата се включват 

в отбелязването на 

празниците чрез 

участието им в 

празнична програма, 

пиеси и други 

инициативи. 

Цел 2: 

Достъп до 

спортни услуги 

с цел терапия и 

подобряване 

състоянието на 

децата с 

увреждания 

2.1. Дневни занимания за деца с физически увреждания в 

ЦСРИ - за лица с физически увреждания -Шумен: 
- кинезитерапия; 
- конна езда; 
- плуване. 

Брой обхванати деца януари- 
декември 

Община 

Шумен; ЦСРИ- 

за лица с 

фицически 

увреждания 
 

Включени са 11 деца 

в занимания по 

кинезитерапия, 

които се провеждат 

2-3 пъти седмично. 

В заниманията по 

конна езда са взели 

участие 8 деца. 

Проведени са от м. 

юни до м. септември 

– 2 пъти седмично. 

2.2. Занимания за деца с увреждания /заболявания на ЦНС и Брой обхванати деца януари- Община Всички 36 деца, 
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ПНС, забавено интелектуално развитие и множествени 

увреждания/ в ДЦДУ- Шумен: 
- индивидуална и групова двигателна рехабилитация;          
- ерготерапия и хипотерапия; 
- Физическа активност чрез разходки на открито; 
- музико- и арт терапия; 
- културно-масови изяви за социално включване. 

декември Шумен; 

ДЦДМУ 

 

които посещават 

Центъра участват в 

различни дни в 

посочените 

занимания.  

Цел 3: Достъп 

на всички деца 

до културни 

дейности и 

дейности за 

свободното 

време 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1. Осигуряване на подходящи условия за спорт и отдих на 

децата и учениците, чрез поддържане на съществуващата и 

изграждане на нова спортна база и инфраструктура в 

училища и детски градини /физкултурни салони, открити 

спортни площадки, кътове за отдих и др./. 

Осигурени условия за спорт 

и отдих на децата 
януари- 

декември 
Община Шумен Изградена нова 

спортна площадка в 

ДГ «Пролетна дъга» 

по проект БШПС 

3.2 Организиране и провеждане на спортни и младежки 

прояви, съгласно изготвения Календар. 
Реализирани мероприятия януари- 

декември 
Община 

Шумен; ОМД; - 

ЦПЛР-УСШ; 

Реализирани 

мероприятия 

3.3. Координиране на общинските детски и ученически 

изяви в областта на науката, изкуството и спорта. 
Реализирани мероприятия януари- 

декември 
Община Шумен Съдействие и 

координация  от 

отдел ОНР 

3.4. Подпомагане участието на ученици в олимпиади и 

състезания от регионален,  национален и международен 

мащаб: 
3.4.1. Организиране и провеждане на общински и областен 

кръг на ученическа викторина по БДП „Да запазим децата 

на пътя”; 
3.4.2. Организиране и провеждане на общински и областен 

кръг на ученическо състезание „Защита при бедствия, 

пожари и извънредни ситуации”; 
3.4.3. Организиране и провеждане на състезание „Млад 

огнеборец”. 

Реализирани мероприятия  

 
април 

 

 
април 

 

 
май-юни 

Община 

Шумен; РУО; 

МОН; ДАИ; РУ 

на МВР; 

РДПБЗН 

 

 

Организирана  и 

проведена през м. 

април 2018 г. 

 

Организирано  и 

проведено през м. 

май 2018 г. 

 

Организирано и 

проведено   

3.5 Насърчаване на постиженията – награждаване на 

отличниците от средните училища през 2019 г. 
Брой обхванати ученици май Училища; 

Община Шумен 
Наградени  13 

отличници от всички 

средни училища 

3.6 Ваканционна програма за деца, нуждаещи се от 

ангажиране на свободното време, с образователна и 

занимателна насоченост – КСУДС, Община, Училища и 

ЦПЛР. 

Брой обхванати деца юли- 
август 

КСУДС; ДСП; 

Община Шумен 
ЦПЛР 

20 деца 

Реализирана 

ваканционна 

програма в ЦПЛР-

ОДК и ЦПЛР-УСШ 
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Цел 4: 

Насърчаване на 

деца с изявени 

дарби 

4.1. Приемане и реализиране на Програма на мерките за 

закрила на деца с изявени дарби от държавни и общински 

училища и насърчаване на творческите заложби и 

потребности на студенти в Община Шумен през 2019 г. 

Приета общинска програма януари- 
декември 

Община Шумен Приета общинска 

програма – Решение 

№ 749/26.04.2018 г. 

на Общ.Съвет-

Шумен.  

Отпуснати са 7 

стипендии на 

ученици и 74 

еднократни 

финансови помощи 

на деца и ученици 

съгласно Програмата 

 

Приоритет VІ: Насърчаване на детското участие и застъпничество за правата на децата 
Цел 1: 

Гарантиране 

правото на 

децата на 

участие в 

процесите на 

вземане на 

решения 

1.1. Осигуряване участието на детето при вземане на 

решения касаещи неговия интерес. 

Гарантиране правото 

на детето за свободно 

изразяване на мнение  

януари- 

декември 

ДСП; РУО; 

Училища; Детски 

градини; 

Община Шумен, 

Зона Закрила 

При всички 72 случая 

на деца , с които е 

работено през 

годината е осигурено 

информиране за 

правата и зачитане 

мнението на детето 

при вземане на 

решения относно 

интересите му. 

Децата са получили и 

юридическа 

консултация при 

отчетена нужда 

1.2. Разширяване обхвата на запознаване с правата и 

задълженията на детето в училищата и ДГ. 

Разширен обхват януари- 

декември 

КСУДС; 

Училища; ДГ; 

ДСП 

Мероприятия за 

проведени в 

съответните 

заведения. 

1.3. Застъпничество за правата на децата и техните родители 

при насилие и злоупотреба с детето по ГД и НД 

 януари- 

декември 

Зона Закрила - 

Шумен 

По всички  случаи на 

деца – участници в 

правни процедуриу 

както и сллучаи на 

граждански дела по 

ЗЗДН или Семейния 

кодекс е извършено 

застъпничесство за 

правата от страна на 
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Зоната включително 

чрез подкрепата на 

юристите. 

 

1.4. Създаване на Съвет на децата към услугите на КСУДС   КСУДС в 

партньорство с  

училищата 

Създаден е съвет 

надецата, който се 

състои от 10 деца от 

ЦРДУ 

1.5. Детски правозащитен клуб в ОУ „Сава Доброплодни“ Един път седмично Януари-

септември 

КСУДС и СУ 

„Сава 

Доброплодни“ 

Програма Връстници 

обучават връстници в 

СОУ Сава 

Доброплодни-

участват 25 деца 

1.6. Повишаване правната култура на децата и мотивация за 

активност при опазване на установения в страната ред, чрез 

създаване на Детско полицейско управление в СУ „Панайот 

Волов“, гр. Шумен и ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, с. 

Царев брод и СУ „Трайко Симеонов“.  

Брой инициативи май- 

декември 

РУ на МВР; 

Община;  

МКБППМН;  

Три училища на 

територията на РУ- 

Шумен са включени в 

програмата „Детско 

полицейско 

управление“.Това са 

 СУ „Панайот Волов“ 

и СУ “Трайко 

Симеонов“ и на СУ „ 

Св.св. Кирил и 

Методий“ в село 

Царев брод  

 

 


