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ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ЗАЛОЖЕНИТЕ В ПРОГРАМАТА ДЕЙНОСТИ ПРЕЗ 2021 Г. 
 

Приоритет I: Политики за детето. Създаване на условия за социално включване на децата. 
 Цел 1: Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда. 

 

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. 

През годината са подкрепени 98 родители чрез психологическа, 
консултативна подкрепа, придружаване и застъпничество в грижите към 
непълнолетните деца в услугите на  Комплекс за социални услуги за деца 
и семейства.  

 
 

1.2.3. Консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата 
възраст и със степента на неговото развитие. 
 
1.2.4. Социална работа за улесняване връзките между децата и 
родителите и справяне с конфликти и кризи в отношенията- услуги в 
социални услуги в общността на община Шумен. 

 

Сто и пет деца са получили психо-социална подкрепа, консултиране и 
обучение в социални и образователни умения, конфликти и проблемно 
поведение в услугите на КСУДС. 
Седем деца са продкрепени при тежки родителски конфликти.  

 

1.2.5. Медиирани срещи с родители за овладяване на рисковете за 
децата в КСУДС Шумен. 

 

Седем медийрани срещи при тежки родителски конфликти в услугите на 
КСУДС. 

 
1.2.6.Наблюдавани срещи при режим на контакт, определени от Съда 
при родители в тежки конфликти и развод. 

 

От Комплекс за социални услуги за деца и семейстсва са работили по три 
определения от Съда за наблюдаване на битовите условия в дома. 

1.2.9. Съдействие на осиновителите при подготовката им за изпълнение 
на родителските им функции, самото осиновяване, както и защита 
правата на детето при прекратяване на осиновяването. 
1.2.10. Обучение на кандидат-осиновители по Програма в КСУДС – 
Шумен. 
 
1.2.11. Подкрепа на осиновителите в Група за самопомощ на 
осиновители и осиновени в КСУДС – Шумен. 

 

Пет осиновителски семейства са подкрепени в изпълнение на 
родителските функции в услугите на КСУДС. 
 
Тридесет и четири кандидати са обучени по Програмата за кандидат-
осиновители. 
 
Десет кандидат-осиновители са подкрепени в Групата за самопомощ на 
осиновени и осиновители. 

1.2.12. Работа с деца в конфликт със закона. 
 

Съгласно издадени Определения от ШРС през годината са осъществявани 
наблюдавани срещи на територията на ДЦЗП „Зона заКрила“ за 2 деца и 
техните родители, съобразно постановения график. За срещите 
периодично се подават доклади. 
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Цел 2: Развитие на алтернативни социални услуги с цел предотвратяване настаняването на деца в специализирани 
институции. 

 
2.2.2.1. Социална работа за насърчаване на родителската привързаност. 

 
ЦОП-Шумен са информирали и консултирали 20 семейства и 48 
родилки в риск от изоставяне на децата си за последиците от 
институционалното отглеждане на децата, особено през първите 6 
месеца от раждането. 
 

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. 
 

През 2021 година специалистите от Център за обществена подкрепа са 
осъществили 674 социални, 438 медицински  и 218 технически 
консултации. 

 

 

1.2.13. Кампания „Щъркелов ден“ – промяна на нагласите към 
осиновените деца и седмица на осиновяването. 

В кампания „Щъркелов ден“ са участвали 12 деца в конфликт със закона, 
получили са психологическа и психосоциална подкрепа в КСУДС. 

 
1.3.1.3.  Групова работа за изграждане на социални умения с деца от 
ЦРДУ – 20 деца. 

 

Групова работа за изграждане на социални умения с 15 деца в Център за 
работа с деца на улицата. 

 
1.3.1.4. Подкрепа на деца, настанени в приемни семейства. 

 
Тридесет и едно деца, настанени в приемни семейства са получили 
индивидуална подкрепа в услугите на КСУДС. 
 

1.3.1.5. Арт-ателие за деца с проблемно поведение – една група – 5 
участника. 
 

Арт-ателие за деца с проблемно поведение – работено е с една група, в 
която са взели участие 5 деца. 
 

1.3.1.6. Тренинги в училища по превенция на насилие и агресия – 7 
тренинга-100 деца. 
 

Тренинги в училища по превенция на насилие и агресия – 3 тренинга, в 
които са взели участие 29 деца. Тренинг с родители на деца – 32 
родители. 
 
 

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. 
 

Групова програма в подкрепа на майчинството и отглеждане на 
новородени деца „Училище за бременни“ – 3 групи, общо 30 жени. 
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Приоритет II: Здравеопазване. Подобряване здравето на децата. 
Цел 1: Мерки за подобряване на майчиното и детско здраве на територията на община Шумен. 

 
1.2. Обхващане на майките от рискови групи в женски консултации и 
семейно планиране. 

ЦОП-Шумен, продевени са 120 акушеро-гинекологични прегледа на 
жени и са поставени 118 вътрематочни песари. 

1.2. Осигуряване на специалисти по график за консултативна помощ и 
поддържане на интернет страница и форум за консултации. 
 

Общински здравен център е консултирал 63 потребители. 

1.4. Прилагане на различни подходи за утвърждаване на модел за 
здравословно хранене в семействата, детските градини и училищата. 

Реализирани са различни конкурси от Общински здравен център – 
участвали са 55 ученици. Проведени са 13 беседи с презентации от РЗИ-
Шумен на тема: „Здравословно хранене“ в училищата, в които са взели 
участие 124 ученици. 

 
 

Цел 2: Разширяване на профилактичните 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. 
 

Проведени са 5 кампании от Общински здравен център (ОЗЦ), в които 
са взели участие 600 души. 
 

2.2. Разширяване формите за превенция на рисково поведение и здравно 
образование. 

Проведени са 3 беседи от РЗИ-Шумен на тема: „Дизайнерската дрога и 
смесите за пушене“, в които са взели участие 52 ученици. 

2.2.1. Реализиране на „Общинска програма за превенция на наркомании 
2018-2020 година“. 

Организирано е спортно мероприятие от ОЗЦ: „Спортът е здраве“, в 
което са участвали 80 ученици и две изложби, чрез които са обхванати 
200 ученици.  Информационна кампания, реализирана от РЗИ-Шумен, 
във връзка със „Световен ден за борба с наркоманиите“. 

2.2.3. Здравно-образователна програма в началните училища 
превантивна програма за деца от IІ – ІV клас- „Програма за превенция 
на здравни рискове в ранна ученическа възраст“. 

Проведени са обучения от ОЗЦ на ученици от II-IV клас, участвали са 
55 ученици и 10 родители. От РЗИ са провели щафетно състезание, 
флашмоб, здравно-образователни кампании в 5 различни училища. 
 

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. 
 
 

Общински здравен център са реализирали тренинг-обучения на млади 
хора от социални заведения, проведени са занимания в КСУ „Детелина“ 
– 12 души, ЦНСТ № 3 – 3 души. 



4 
 

2.2.7. Ежегодно провеждане на здравно-образователни 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“. 
 
 

По програма „Кодово име „Живот“ от ОЗЦ са работили с една 
паралелка VI клас – 29 ученици, една паралелка V клас – 26 ученици от 
СУ „Сава Доброплодни“. По програма „От връстници за връстници 
срещу употреба на психоактивни вещества в гимназиален курс“ са 
обхванати 9 доброволеца и 51 ученици от СУ „Панайот Волов“. 
 

2.2.8. Организиране и провеждане на обучения на медицински 
специалисти в областта на превенцията. 
 

Проведени са шест обучения от специалисти от Превнативно-
информеционен център (ПИЦ) на педагогически съветници и психолози 
от училищата на град Шумен – обхванати са 36 души. 

2.2.9.Организиране и провеждане на обучения за специалисти от 
институции, занимаващи се с проблема „зависимости“. 
2.2.10. Организиране и провеждане на родители в областта на ПАВ. 
 

Проведени са обучения от Общински здравен център и Превантивно-
информационен център: 3 на специалисти ЦОП-Шумен - обхванати 7 
души, 2 обучения, чрез които са обхванати 65 родители и 2 дискусии в 
областта на зависимостите. 

2.2.11. Продължаване на сътрудничеството и устойчивост при 
осъществяване на превантивни обучения по връстников подход 
съвместно с доброволци от Български Младежки Червен кръст. 
2.2.12. 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“ и т.н. 
 
 

Кампанийно по повод определени дати: 5 кампании, в които са взели 
участие 600 души. 
 
Клуб по свободна борба „Мадарски конник“ – 17 младежи на възраст 
11-17 години. 
 

2.2.13. Търсене на обратна връзка от целевата група за ефективността от 
организирани здравно-образователни превантивни мероприятия. 
Изработване на скала за оценка на ефективност. 
 

Четири проучвания чрез анкетни карти за родители и ученици по две 
национални програми в две училища. 
 

2.2.14. Консултиране и предоставяне на информация в областта на 
превенцията на употребата на наркотични вещества в неформална среда 
и по-лесно достъпен и атрактивен за младите хора начин /консултиране 
по интернет, организация на неформални срещи в младежки клубове/. 
 
 
 

Интернет консултирани 63 души, от които 18 родители. В сградата на 
ОЗЦ/ПИЦ са потърсили консултация 10 души. Насочени от 
специалистите  към други институции  са седемнадесет лица. 
 
 

2.2.15. „Спортът е здраве“, „Седмица на здравето“. Организиране и 
реализиране на спортни дейности за двигателна активност сред младите 
хора. 

Проведено е едно спортно състезание в СУ „ Трайко Симеонов“ – 
обхванати са над 80 ученици от V, VI, VII клас. 
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2.2.17. Изготвяне и разпространение на превантивно-образователни 
материали – брошури, предпазни средства и др. 
 

„Книжка за Вас“, „Книжка за родители“ и превантивни материали по 
национални програми. 
 
 

2.2.19. Провеждане на превантивни обучения за набиране на 
доброволци по НП „От връстници за връстници срещу употребата на 
психоактивни вещества в гимназиален курс “ към ПИЦ. 
 

Обхванати са 9 доброволеца и 51 ученици от СУ „Панайот Волов“. 

2.3. Реализиране на дейности по програми насочени към млади и 
бъдещи родители: 
- Придобиване на начални родителски умения за по – добро отглеждане 
на децата. 
 
- 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. 
 

 
 
ЦОП –Шумен са консултирали 135 родители. Работа на Превантивно-
информационния център с 88 родители. 
 
ЦОП-Шумен: работа със 118 човека. 
 
ОЗЦ – раздадени са 500 броя книжки, превантивни материали и др. 
 
  

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. 

Служители на РЗИ - Шумен са изпратили уведомителни писма до 
личните лекари в област Шумен за своевременно уведомяване на 
ДСП/ОЗД при съмнение за наличие на риск за дете в семейството. 
Извършени са и проверки, относно спазването на задължението да 
уведомяват ДСП/ОЗД при съмнение за наличие на дете в риск – 24 
проверки. 

2.5. Изготвяне и разпространение на информационно – образователни 
материали. 
 

Кампанийно и регулярно публикувани в интернет страницата на ОЗЦ и 
в социалната мрежа „Фейсбук“.  
От РЗИ са разпространили информационно-образователни материали за 
тютюнопушене, ваксинопрофилактика, здравословно хранене, СПИН, 
Ковид-19. Изработване на банери за профилактика на болестите – 3 
броя. Разпространените материали са общо  2 315 броя. 
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Приоритет III: 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. 
 

1.2.1. Индивидуална подкрепа за повишаване на мотивацията за 
продължаване на образователния процес и преодоляване на 
обучителните затруднения. 
 
 
 
 
 
1.2.2. Индивидуална работа и подкрепа за осмисляне на трудностите в 
поведението и активизиране на ресурсите за промяна. 
 

Специалистите от Център за обществена подкрепа са  работили с 42 
деца от 31 семейства. Относно превенция на отпадане на ученици от 
образователната система поради социални причини, оказване на 
индивидуална подкрепа: с оглед разпространението на COVID-19 на 
училищата е предоставена техника за обезпечаване на учебния процес 
от РУО по Оперативна програма „Равен достъп до училищно 
образование в условията на кризи.“ 
 
Общо 38 деца са подкрепени и консултирани от ЦОП – Шумен. На 92 
деца и 367 ученици със специални образоватени потребности е 
осигурено подпомагане от Регионален център за подкрепа на процеса на 
приобщаващо образование – Шумен. 

1.2.4. Организирана училищна подкрепа за деца. На осемдесет и две деца и 110 ученици със специални образователни 
потребности е осигурена допълнителна подкрепа от екипите към 
детските градини и училищата. 

1.2.10. Обучение на педагози, педагогически съветници и психолози по 
две Национални, универсални програми за превенция на наркотични 
зависимости. 

Проведени са 6 обучения от специалисти ПИЦ на педагогически 
съветници и психолози от училищата на град Шумен – обхванати 36 
души. 
 

 
Цел 2: Интергиране в общообразователните училища и детски градини на децата със СОП, както и социална                                            

образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства. 
 

2.2. Осигуряване на ресурсни учители, за подпомагане на деца със СОП. 
2.2.1. Включване в работата на училищните кабинети по ранна 
превенция на деца с изразени потребности – обучителни затруднения, 
напрежение, свързано с онлайн обучението, деца със СОП, семейни 
проблеми, деца в суициден риск, проблеми на развитието, тревожност, в 
риск от употреба на ПАВ и други. 

Назначени са допълнително ресурсни учители и психолози. 
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     Приоритет IV: 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 и/или свидетели в наказателния процес и на децата 

правонарушители. 
 

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. 

От МВР предпиемат съответните действия при получаване на 
сигнали, поискано съдействие и възникнала необходимост. 

1.4. Засилване контрола над питейните заведения, търговски 
обекти и обществени места за неупотреба на алкохол, цигари и 
наркотици от деца-извършване на проверки. 

Извършвани са планирани специализирани полицейски операции 
с  участието на ИДПС. 

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“. 

Общински здравен център е работил с 12 деца на възраст от 11 до 16 г. 

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. 

През годината в ДЦЗП „Зона заКрила“ са подкрепени общо 78 деца, 
като 52 са новопостъпили, продължила е работата и с 26 от предходен 
период. Във всички случаи, по които е работено става въпрос за 
актуално насилие, като по вид насилие се идентифицират – сексуално, 
физическо и емоционално. Най-широко застъпена е възрастовата група 
между 10 и 14 г. Съотношението по пол е почти равностойно. 
 
 

1.6.2. Изготвяне на индивидуална оценка на дете, на което му предстои 
да участва в правна процедура, 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 деца в КСУДС. 
- продължаващо междуинституционално партньорство между 

За тринадесет деца – участници в правни процедури е изготвена 
индивидуална оценка, съгласно Директива 29/2012 г. 
 
 
 
 
 
Десет са децата, които са изслушани в специализираното помещение 
„Синя стая“ с подкрепата на обучен специалист от „Зона заКрила“ по 
различни производства – наказателни, граждански, включително и по 
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магистрати, полицаи  и социални работници по защита прават на децата 
в съдебното производство. 

Закона за защита от домашното насилие. Само едно от децата е 
интервюирано повече от един път. В тясно партньорство между 
магистрати, полицаи, представители на социални служби и социални 
услуги продължава работата по случаите на децата – пострадали от 
някаква форма на насилие. 

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. 
 

ЦОП-Шумен са консултирали и подкрепили един родител и едно дете. 
В ДЦЗП „Зона за Крила“ са подкрепяни родители на деца – жертви, 
както и родители, които са извършили насилие, насочвани по различни 
канали – от ОЗД, съд и известен брой самозаявили се за ползване на 
социална услуга. 

 
Цел 3: Подобряване ефективността на системата за превенция и работа с деца, жертви на насилие. 

 
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. 

Екипът на ДЦЗП „Зона за Крила“ е преминал регулярно планираните 
надграждащи обучения за повишаване на професионалните 
компетенции по темите „Работа с травмата“, „Криминалистично 
интервю“, „Кибернасилие“, „Домашно насилие“. Междупрофесионално 
взаимодействие по случаи на деца-жертва на насилие“ - част от 
обученията са били международни. 

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. 

Представители на ДЦЗП са участвили в 18 срещи на 
мултидисциплинарния екип по Координационен механизъм. От екипа 
са проведени общо 20 броя кризисни интервенции, като 13 от тях в 
работа по случай и 7 – в общността. 

3.5. Подобряване качеството на превантивната работа в училищна и 
извънучилищна среда за ограничаване на конфликтното поведение на 
децата и учениците. 

 

Организирани са дейности в училищата от община Шумен. 

3.6. Превенция на безнадзорността и тежките форми на детски труд. През 2021 година няма получени сигнали за скитащи и просещи деца, 
както и данни за тежка трудова експлоатация. 

 
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. 
 

Дневни занимания са профеждани от ОЗЦ и ПИЦ - регулярни, 
обхванати: КСУ „Детелина“ – 12 души, СО -15 души. „Спортът е 
здраве“ в СУ „Трайко Симеонов“ с участващи над 80 ученици от V до 
VII клас.  
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1.1.2. Занимания с художествено-творчески дейности и арт-терапия. 
 

Две изложби „Живей цветно“, проведена в ДНА – Шумен, „ Шарен свят 
без дим“, проведена в Младежки дом – Шумен. 

1.1.6. Обучение и контролирана работа с компютър. 
 

Проведено е обучение в ЦНСТ № 3 на 8 души. 

 
Цел 3: Достъп на всички деца до културни дейности и дейности за свободното време. 

3.4. Подпомагане участието на ученици в олимпиади, конкурси и 
състезания от регионален,  национален и международен мащаб: 
 

Хиляда четиристотин петдесет и девет ученици са взели участие в 
състезания и спортни прояви по Националния календар за изяви 
по интереси. 

3.4.1. Организиране и провеждане на общински и областен кръг на 
ученическа викторина по БДП „Да запазим децата на пътя”; 

Проведени са 14 олимпиади и 14 състезания. 

3.4.2. Организиране и провеждане на общински и областен кръг на 
ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни 
ситуации”; 

В олимпиадите и в състезанията са взели участие 1502 ученици. 

 
 

              Приоритет VI: Насърчаване на детското участие и застъпничество за правата на децата. 
Цел 1: Гарантиране правото на децата на участие в процесите на вземане на решения. 

 
1.3. Застъпничество за правата на децата и техните родители при 
насилие и злоупотреба с детето по ГД и НД. 

При всички случаи на оценени и изслушани деца е оказана подкрепа и 
застъпничество за правата при участие в правни процедури. Подавани са 
доклади за работата към Съд и ОЗД, а също и е предоставяна правна 
консултация на 23 деца и 23 родители. 

  


