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           Използвани съкращения (абревиатури) 

 

 
АГО Акушеро-гинекологично отделение 

АСП Агенция за социално подпомагане 

БЧК Български червен кръст 

ДАЗД Държавна агенция за закрила на детето 

ДБТ Дирекция „Бюро по труда“ 

ДДЛРГ Дом за деца лишени от родителски грижи 

ДМСГД Дом за медико-социални грижи за деца 

ДПС Детска педагогическа стая 

ДСП Дирекция „Социално подпомагане” 

ДЦДВУ Дневен център за деца и възрастни с увреждания 

ЗЗДет. Закон за закрила на детето 

ЗНЗ Закон за насърчаване на заетостта 

ЗМБ Звено “Майка и бебе” 

ЗСП Закон за социално подпомагане 

КМ Координационен механизъм 

МБАЛ Многопрофилна болница за активно лечение 

МКБППМН Местна комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни 

МОН Министерство на образованието и науката 

МТСП Министерство на труда и социалната политика 

НО Неонатологично отделение 

НПО Неправителствена организация 

ОЗД Отдел “Закрила на детето” 

ООН Организация на обединените нации 

ОПЛ Общо практикуващи лекари 

ОСНВ Общински съвет по наркотични вещества 

ОПРЧР Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси“ 

ПИЦ Превантивно-информационен център 

ППЗЗДет. Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 

РДСП Регионална дирекция за социално подпомагане 

РИО на МОН Регионален инспекторат по образование към Министерството на 

образованието и науката 

РЗИ Регионална здравна инспекция  

РЗОК Районна здравноосигурителна каса 

РУП Районно управление „ Полиция” 

СИ Специализирана институция 

СОП Специални образователни потребности 

СУ Социална услуга 

УОбС Ученически общински съвет 

ЦНСТ Център за настаняване от семеен тип 

ЦОИДУЕМ Център за образователна интеграция на деца и ученици от етнически 

малцинства 

ЦОП Център за обществена подкрепа 

ЦРД Център за работа с деца 
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 Общинската програма за закрила на детето 2014 г. е изготвена от Комисия за 

детето към община Враца в изпълнение на чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на 

Закона за закрила на детето и е разгледана на заседание на Обществения съвет по чл.35 

от ЗСП. 

С Решение № 733 по Протокол № 60 от 29.04.2014 г. същата е приета от Общински 

съвет - Враца. 

Основните приоритети, заложени в Общинската програма за закрила на 

детето  през 2014 са: 

 

1. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване 

на децата. 

2. Осигуряване на равен достъп до качествено образование и прeдучилищна 

подготовка на всички деца. 

3. Подобряване здравето на децата. 

4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация. 

5. Насърчаване участието на децата. 

6. Отдих, свободно време и развитие способностите на детето. 

Дейностите, включени в Програмата изцяло бяха съобразени с потребностите и 

грижата за децата в община Враца и отразяваха предложенията и насоките за работа на  

широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, 

развитието и безопасността на децата. Заложените реално изпълними дейности имаха 

за цел да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и 

постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от 

общината във всички сфери на обществения живот. 

 Отчетът за изпълнение на дейностите по Общинската програма за закрила на 

детето 2014 г. е изготвен от Комисия за детето към община Враца, създадена на 

основание чл.20а от Закона за закрила на детето със Заповед на Кмета на Община 

Враца.  

През 2014 г. държавните и общински институции, ангажирани с дейностите по 

закрила на детето работиха за утвърждаване на разбирането и подхода към повишаване 

благосъстоянието на децата и техните семейства в община Враца, чрез предоставяне на 

качествени здравни и социални услуги и помощи, осигуряване на заетост на 

родителите, достъп до качествено образование, осмисляне на свободното време, 

включване в спортни и културни дейности, създаване на благоприятна обществена 

среда и сигурност.  

Като основни приоритети в дейностите са изведени превенцията на изоставянето 

на деца в специализирани институции и деинституционализацията на децата, 

пребиваващи в институциите, която се реализира чрез реинтеграция на настанените 

деца в биологичните им семейства или извеждането им в среда близка до семейната – 

семейства на близки и роднини или приемни семейства, осиновяване. 

 Изпълнението на Общинската програма за закрила на детето 2014 г. по 

приоритети е както следва: 

 

ПРИОРИТЕТ І : 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА  БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА 

СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 

 

ЦЕЛ 1. Гарантиране на правото на детето да живее в сигурна семейна среда 

и реализиране на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето 

от изоставяне. 
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Дейност 1.1 Извършване на проверка и оценка на всеки постъпил в ДСП сигнал 

за нарушаване правата на дете. 

Дейност 1.2 Осигуряване на заетост чрез насочване към проекти и програми и 

осъществяване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 

месечно подпомагане за децата, които отглеждат. 

Дейност 1.3 Подкрепа на семействата в съответствие и за изпълнение на 

основната цел на Закона за закрила на детето – отглеждане на децата в семейна 

среда, чрез предоставяне на услуги по превенция и реинтеграция, развитие на 

алтернативни услуги за деца, както и предоставяне на финансови помощи и/или 

помощи в натура. 

Дейност 1.4 Отпускане на еднократна помощ на деца и техните семейства в 

неравностойно социално положение. 

Дейност 1.5 Взаимодействие между НО при МБАЛ, ОЗД, Център за 

обществена подкрепа и ЗМБ при работата по превенция на изоставяне на дете в 

институция. 

Дейност 1.6 Осъществяване на мерки за предотвратяване на изоставянето и 

подкрепа за отговорно родителство, чрез: 

- Осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на родителите 

и насочване на децата и семействата към подходящи социални услуги в общността; 

- Организиране на кампания за насърчаване на отговорното родителство, 

съвместно с Центъра за обществена подкрепа, НПО и медиите. 

 

 С цел осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на 

условията за месечно подпомагане за децата, които отглеждат, през 2014 година с 

помощта на Дирекция „Бюро по труда” – Враца, общо 290 лица от община Враца бяха 

включени в заетост по Национална програма „От социални помощи към осигуряване на 

заетост”, други национални програми и насърчителни мерки. 

 Община Враца продължава да е един от най-големите работодатели в региона, 

осигурила работа на допълнително 835 граждани по реализиране на различни проекти и 

програми. 

 Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на 

детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане“ – Враца чрез отдел 

„Закрила на детето“ посредством съдействие, подпомагане и консултиране. При всеки 

получен сигнал (подаден от самото дете, родителите, физичиски лица и др.) се 

извършва проучване и оценка на сигнала и при установяване на  риск за детето се 

открива случай. Дирекция „Социално подпомагане“ – Отдел „Закрила на детето“ (ОЗД) 

регистрира, проверява и оценява всяка получена информация за нарушаване правата на 

дете или застрашаване на неговото психическо, физическо и социално развитие по 

определена процедура в законово установени срокове. 

През 2014 година в ОЗД - Враца са постъпили 487 сигнала за деца в риск, за 151 

от тях е констатиран риск и са открити случаи. Работено е по 56 случая на деца, 

преживели насилие. 

         Отдел „Закрила на детето” е работил по 150 случая за превенция на изоставянето 

на деца, чрез насочване към подходящи социални услуги, консултиране и 

информиране, социална работа по отношение изграждане и подобряване на връзките 

родител – дете и др. 

         С цел подкрепа на децата и техните семейства през 2014 година са отпускани 

помощи и средства по реда на ППЗЗДет., както следва: 

1. За 14 деца са отпуснати еднократни помощи за превенция на изоставянето им  

в размер на 2 893.80 лева; 

2. За 3 деца са отпуснати еднократни помощи с цел успешната им реинтеграция в  
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размер на 600.00 лева; 

3. За 9 деца настанени в семейства на близки и роднини са отпуснати еднократни  

помощи за инцидентно възникнали нужди в размер на 2 130.00 лева; 

4. За 12 деца, настанени в приемни семейства са отпуснати еднократни помощи в  

размер на 1 850.00 лева;   

5. За 86 деца са отпускани месечни помощи за отглеждането им в семейство на  

близки и роднини в размер на 100 532.25 лева; 

6. За 8 деца, настанени в приемни семейства са отпуснати месечни помощи в  

размер на 10 564.63 лева; 

7. За 7  деца с увреждания, установени от компетентните здравни органи, са  

изплатени месечни помощи в размер на 3 802.50 лв. 

С Решения на Общински съвет – Враца, през 2014 г. от Общинския бюджет са 

изплатени общо 2 550.00 лв. под формата на еднократна помощ на общо 9 социално 

слаби семейства и самотни майки за техните деца, с цел осигуряване на медицински 

дейности, за които НЗОК не заплаща или изплаща частично. 

С Решение № 656 по Протокол № 53 от 11.02.2014 г. на Общински съвет – Враца 

продължи традицията за осигуряване на еднократно подпомагане с целева финансова 

помощ от 100 лв. за новородено дете и по 150 лв. за новородени близнаци, жители на 

община Враца. За периода от 1 януари до 31 декември 2014 г. са изразходвани средства 

в размер на 55 800 лв. 

         Съгласно споразумение за сътрудничество между отдел „Закрила на детето“ към 

ДСП и МБАЛ „Христо Ботев“ АД  - Враца е разписан механизъм за работа при 

постъпване на дете в риск за диагностика и/или лечение в лечебното заведение. 

Изготвени са и правила за съвместна работа. При всеки регистриран случай на 

малолетна и непълнолетна бременна, от АГО своевременно уведомяват ОЗД, при което 

Отделът извършва първоначално проучване и изготвя становища за битовите условия, 

финансовата възможност и капацитета на родителите да полагат грижи за 

новороденото. Становището се предоставя на МБАЛ. 

 През 2014 година от МБАЛ - Враца са получени съобщения за 17 малолетни  и 

непълнолетни родилки и 3 жени, които са изразили желание да изоставят своите 

новородени деца.   

 Дейности по превенция на изоставянето активно реализира и социалната услуга 

в общността от резидентен тип на Община Враца Звено „Майка и бебе“. Чрез 

осигуряване на подслон и подкрепа на майките, психологическа, здравна и социално-

педагогическа работа, те имат възможност да изградят привързаност към своите деца, 

да повишат родителския си капацитет, да усвоят и развият социалните си умения за 

справяне с проблемите и задоволяване на потребностите на своите деца и на тях 

самите. Услугата се утвърди като междуобластна социална услуга в общността от 

резидентен тип. През 2014 г. подкрепата на ЗМБ са ползвали  12 потребители  (8 двойки 

майка-дете  и 4 бременни). Четири от ползвателките са постъпили като бременни, като 

три от тях са родили по време на престоя си. На една бременна е прекратен престоя в 

звеното преди раждането, поради непрекъснато бягство. 

Потребителите на услугата са насочени съответно с направление или заповед на 

ДСП от общините Враца, Долна Митрополия, Видин, София, Плевен, Бургас. 

          С цел координиране на усилията на специалистите от различни звена,  работещи 

по случаи на настанени в Звеното майки с противообществени прояви  и асоциално 

поведение, са провеждани работни срещи с обществени възпитатели и др. 

представители на МКБППМН,  инспектор ДПС към РУП- Враца и социални работници 

от МБАЛ – Враца и ОЗД. 

За предотвратяване на изоставянето и подкрепа за отговорно родителство през 

2014 г. активно работи и Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) към Община Враца. 
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Социалната услуга в общността е осигурила семейно консултиране, мотивиране и 

подкрепа на 244 потребители. Открити са и е работено по 141 случая, от тях: 

- 2 случая за превенция на изоставянето – успешно приключени; 

- 22 случая за повишаване на родителския капацитет, като при 11 от случаите  

децата са интегрирани в семейна среда; 

- 4 случая на деца в риск в семейството – и четирите са настанени в  

специализирани институции. 

 Работата с родители е основен приоритет и в работата на МКБППМН в община 

Враца. През 2014 г. активно работи по посока на педагогическо и психологическо 

консултиране на родители на деца в риск от отпадане от училище и деца с девиантно 

поведение. В съответствие с Координоционния механизъм, мултидисциплинарен екип 

от инспектори от ДПС към РУП – Враца, социални работници от ДСП/ОЗД – Враца, 

обществените възпитатели и секретаря на МКБППМН са работили по 35 сигнала за 

деца в риск, както и по 62 образувани възпитателни дела за разглеждане на поведението 

на децата  и налагане на възпитателни мерки. 

 

ЦЕЛ 2. Планиране и развиване на социални услуги в общността за 

подкрепа на децата и семействата и разкриване на алтернативни услуги за 

семейна грижа. 

Дейност 2.1 Осигуряване на качествени социални услуги за деца, съгласно Плана 

за развитие на социалните услуги в община Враца за 2014 г.: 

- ДЦДВУ „Зорница“ – Враца – запазване на капацитета 60 места; 

- ДДЛРГ „Асен Златаров“ – Враца – актуализиране и приемане на плана за 

трансформиране на услугата, намаляване на капацитета с 10 места (от 75 на 65); 

- Звено „Майка и бебе“ – Враца – запазване на капацитета от 6 двойки майка-

бебе; 

- Център за обществена подкрепа – Враца – увеличаване на капацитета с 10 

места (от 50 на 60); 

- Разкриване на „Преходно жилище“, с капацитет 10 места за деца от 16 до 

18 г., чрез реконструкция на част от материалната база на ДДЛРГ „Асен Златаров“– 

Враца. 

Дейност 2.2 Реализиране на дейностите по Проект „Шанс за деца и младежи 

от дома“ по Схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не 

изоставяме нито едно дете“, Компонент 2 – за подбор и назначаване на персонал и 

лица за подкрепящи дейности, подготовка, преместване и настаняване на деца над 3 

години и младежи с увреждания в трите броя Центрове за настаняване от семеен 

тип и един брой Защитено жилище. Общ капацитет на услугите – 50 места. 

Дейност 2.3 Реализиране на дейностите по Проект „СТИМУЛ – Социални, 

трайно интегрирани, местни услуги за личността“ за стартиране предоставянето 

на услугите в изградения Общностен център за деца от 0 до 7 г. и техните семейства. 

2.4 Продължаване на работата по Проект „И аз имам семейство“ по 

процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Приеми ме“, 

за обучение, оценяване и утвърждаване на приемни семейства и настаняване на  деца 

в тях. 

2.5 Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за 

настанените деца в семейства на роднини и близки или в приемни семейства. 

 

За реализиране на дейностите по закрила на децата и в изпълнение на 

Общинската стратегия за развитие на социалните услуги в община Враца 2011-2015 г., 

през 2014 г. успешно се развиват и функционират социалните услуги, предоставящи  

грижи за деца в община Враца: 
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- ДЦДВУ „Зорница“ – Враца – с капацитет 60 места, от които 42 деца на 

възраст от 3 до 18 г. През 2014 г. услугата е предоставяла дневна грижа за децата с 

увреждания, в съответствие с критериите и стандартите за предоставяне на социални 

услуги за деца в следните направления: рехабилитация и кинезитерапия, социална 

интеграция, психологическо консултиране и психотерапия, логопедична работа, 

образователна подготовка. С всяко дете се работи по индивидуален план, съобразно 

потребностите и възможностите му. Осигурен е достъп до образование на 20 деца, 

които посещават изнесени паралелки на ПУ „Д-р Петър Берон“ – Враца, а едно дете 

посещава предучилищна група на детска градина. На всички деца е осигурен безплатен 

транспорт от дома до ДЦДВУ. За повишаване качеството на грижите за децата с 

увреждания  през 2014 г. продължи работата по Програма „Монтесори“. Редовно са 

провеждани и супер- визии за обсъждане на различни случаи, осъществено е и 

посещение на дневни центрове в Перник и Кюстендил, с цел обмяна на опит. Дневният 

център активно работи със Сдружение с нестопанска цел за обществено полезна 

дейност за подкрепа на лица с интелектуални затруднения “Зорница”. През 2014 г. 

Сдружението е получило дарение – пътнически микробус и оборудване на сензорна 

зала, които е предоставило за безвъзмездно ползване на Дневния  център.  

 

- ДДЛРГ „Асен Златаров“ – Враца, с капацитет 75 деца, на възраст от 7 до 

18/20 г. Основна цел на работещите в Дома е системното повишаване на качеството на 

грижа за децата за задоволяване на потребностите им чрез формиране на навици за 

здравословен начин на живот, осигуряване на отдих, създаване на условия за 

удовлетворяване на културните, религиозните, езиковите и етнически потребности на 

децата, подготовка за самостоятелен начин на живот, подкрепа и насърчаване за 

развитие на творчески умения и таланти.  

През 2014 г., в партньорство с НПО, ДДЛРГ реализира следните нови проекти: 

- Проект „Ти си уникален, ти си скъпоценен“ – в партньорство с Фондация 

„Бъдеще и надежда“ – гр. Мездра; 

- Проект „Приятелска програма“ – с партньр  Фондация „Подарете книга“ – 

София; 

- Проект за разработване на уебсайтове. 

За настанените деца е създадено разнообразие от ателиета за занимания: 

„Психология“, „Готварство“, „Социално включване и самостоятелен начин на живот“, 

„Аз и моето здраве“, „Знам и мога“. 

През изминалата 2014 г. в изпълнение на Общинската стратегия за развитие на 

осциалните услуги и Плана за 2015 г., продължи трансформацията на дома в посока 

намаляване на капацитета от 75 на 65 места, чрез дейности по осиновяване, приемна 

грижа, настаняване при близки и роднини и настаняване в социални услуги в 

общността от резидентен тип. В края на годината заетите места в Дома бяха 65.  

Заложеното в Програмата за 2014 г. и в Годишния план за развитието на 

социалните услуги в община Враца за 2014 г. обособяване на Преходоно жилище чрез 

реконструкция на материалната база на Дома не е реализирано, поради липса на 

финансов ресурс. 

 

 - Звено „Майка и бебе“ – Враца – с капацитет 6 двойки майка-бебе. Услугата се 

реализира успешно. Съвместно с представители на Регионална здравна инспекция-

Враца и здравния медиатор към Община Враца са презентирани темите: „Туберкулоза - 

начин за предпазване и лечение. Имунизации“, „Вредата от тютюнопушенето при 

бременни и кърмачки”, „СПИН и други сексуално предавани инфекции“, „Кърменето – 

най-добрият начин за хранене на бебето“. Проведено е обучение от регионалния 
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представител на Комисията за защита от дискриминация  на тема: “Закон за защита от 

дискриминация“. 

В сградата на Община Враца е проведена и благотворителна изложба - базар с 

Великденски артикули, изработени от  потребителите.  По случай Коледните и 

Новогодишните празници Звено „Майка и бебе” организира  дарителска кампания. 

Настанените майки взеха участие в изработването на поздравителни картички. 

 

- Център за обществена подкрепа (ЦОП) – Враца –  капацитет 50 места. През 

2014 г. капацитетът не беше увеличен, но с Решение №844 по Протокол №69 от 

30.09.2014 г. на Общински съвет - Враца, беше прието капацитеттът на услугата да 

бъде увеличен  с 10 места (от 50 на 60) и дадено съгласие за  разкриване на нова услуга 

„Превенция на насилието”, считано от 01.01.2015 г. Изготвено е продложение от 

Директора на ДСП - Враца с изх.№241-1075/04.11.2014 г. до Директора на РДСП – 

Враца за увеличаване на капацитета на социалната услуга. Със Заповед №РД 01-

322/05.02.2015 г. на Изпълнителния директор на АСП – София е отказано увеличаване 

на капацитета. Мотивите за отказ са, че откриването на нови социални услуги или 

увеличаване капацитета на действащи в община Враца, през 2015 г. не е финансово 

обезпечено, съгласно Приложение №7 към чл.51 от Закона за държавния бюджет на 

Република България за 2015 г. 

Потребители на ЦОП са деца в риск от 0-18 години и техните семейства.  Работи 

се с деца с  увреждания, деца със СОП и проблемно поведение. Социалните услуги се 

предоставят в следните насоки: превенция на изоставянето на децата и настаняването 

им в специализирани институциии; превенция на отпадането от училище; реинтеграция 

и работа с деца от специализирани институции на територията на общината и 

намаляване броя на настаняванията на деца в институции; приемна  грижа  и 

осиновяване. През 2014 г. ЦОП - Враца е предоставял услуги при 47 случаи и на 

потребители на услугата - деца и семейства,  живеещи  извън територията на гр. Враца, 

чрез работа на терен с мобилен екип. За популяризиране дейността на ЦОП са 

извършени множество образователни и информационни кампании, също така и 

обучения на екипа на ЦОП за повишаване на информираността и професионалните 

компетенции. Организирани са лекции по актуални теми от специалисти на ЦОП в 

училища и детски градини, изготвяни са табла, конкурси, презентации, състезания с 

участието на служителите на ЦОП и децат за разнообразно  представяне на българските 

традиции и обичаи.  

През 2014 г. Община Враца продължи успешното реализиране на основни 

стратегически проекти, в областа на предоставянето на социални услуги за деца: 

 

 Проект „Шанс за деца и младежи от дома“. Проектът е по схема за 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ „Да не изоставяме нито едно дете" - 

Компонент 2 – Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси 2007 – 2013 г.”, 

финансирана с подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. 

Неговата основна цел е  реализиране на устойчив модел за деинституционализация на 

деца и младежи с увреждания, настанени в специализирани институции, чрез развитие 

на социалнии услуги от резидентен тип. Разкрити са три Центъра за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания (капацитет 12 деца и младежи от 

специализирани институции и допълнителни 2 места за настаняване на деца и младежи 

от общността по спешност) и Преходно жилище (капацитет 8 потребители). След 

проведен предварителен подбор и оценка, са назначени 55 лица - квалифициран 

персонал, съобразно нуждите на децата и младежите и изискванията по проекта. 

Проведено е обучение на назначените кадри, съвместно с АСП и ДАЗД и са проведени 
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опознавателни срещи с всички деца и младежи, които са насочени за настаняване. В 

края на годината децата и младежите в новооткритите центрове и жилище бяха 

настанени. Насочените от ДАЗД деца и младежи са 36 броя за трите ЦНСТ и 7 деца от 

ДДЛРГ „Асен Златаров“ – Враца насочени от ОЗД – Враца за настаняване в Преходно 

жилище. Услугите ще се предоставят на територията на град Враца, но ще обхващат 

потребители от цялата страна в съответствие с Националната карта на резидентните 

услуги и Националната карта на съпътстващите услуги. За да се осигури  тяхната 

устойчивост, след приключване на проекта ще се предприемат действия те да станат 

делегирана държавна дейност. Чрез този проект, се  продължава политиката на 

местната власт за постигане на устойчиво развитие и за създаване на съвременни 

условия за развитие на социалните услуги. 

 

 Проект „СТИМУЛ – Социални, трайно интегрирани, местни услуги за 

личността“ (По Проекта за социално включване на МТСП, финансиран от Световна 

банка). През 2014 г. приключи цялостното оборудване на Общностния център за деца и 

семейства. В средата на  м. август стартира първата услуга „Допълнителна подготовка 

за равен старт в училище“ с една група за лятно училище от 14 деца, предимно от 

ромския етнос, попадащи в целевите групи по проекта, завършили подготвителни за 

училище групи. Услугата предостави целодневно обучение за подготовка на децата за 

постъпване в първи клас, занимания по интереси, спорт и развлекателни дейности. За 

всички деца беше осигурен транспорт до и от Общностния център, както и трикратно 

хранене. Лятното училище приключи на 10 септември с  тържествено откриване на 

Центъра и дейностите в услугите по проекта. До края на  2014 г. по проекта бяха 

стартирани още 4 услуги: „Здравна консултация за деца“, „Ранна интервенция на 

уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията“, 

„Индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания“ и „Интеграция на децата 

в детските градини и в предучилищните групи/класове“.  Общия брой ползватели на 

услугите към 31.12.2014 г. е 233 деца и техните родители. За осъществяване на 

дейностите, след проведени тръжни процедури, са назначени общо 19 консултанти, 

квалифицирани специалисти в сферата на здравеопазването, социалните дейности и 

образованието. 

За осъществяване на мобилна работа в населените места на община Враца, от 

МТСП беше предоставен специализиран автобус за деца и лица с увреждания.  

  

 В подкрепа на деинституционализацията на общинско ниво и утвърждаване 

на услугата „Приемна грижа“ продължи изпълнението на дейностите по Проект „И аз 

имам семейство“, финансиран от ОПРЧР чрез Агенцията за социално подпомагане. С 

Проекта се цели от една страна създаване и реализиране на устойчив модел за развитие 

на семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от 

изоставяне, а от друга – създаване на условия за намаляване на бедността, особено в 

малките населени места, чрез създаване на заетост като приемни родители на 

безработни лица. През 2014 г. екипът по Проекта отчита успешно обучени 23 приемни 

семейства, утвърдени от Комисията по приемна грижа към РДСП – Враца – 22, от 

които 14 в гр. Враца, 1 в Нефела, 5 в Чирен и 2 в Девене. С приемни родители са 

сключени договори с кмета на община Враца за предоставяне на професионална 

приемна грижа. Настанените деца – 19 на брой са от ДМСГД, ДДЛРГ и от биологични 

семейства. В рамките на проекта, през 2014 г. са осиновени 10 деца и реинтегрирани – 7 

деца. 

За осигуряване качество на грижи за настанените деца в семейства на роднини и 

близки или в приемни семейства, активно работи и ЦОП – Враца  и ДСП/ОЗД. 
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 ЦЕЛ 3. Мониторинг върху спазване правата на децата и стандартите за 

качество на услугите за деца. 
Дейност 3.1 Осъществяване на контрол относно спазването на критериите и 

стандартите за социални услуги за деца в институциите и социалните услуги в 

общността на територията на община Враца. 

Дейност 3.2 Подобряване на междуинституционалното взаимодействие и 

координация за гарантиране правата на детето, чрез: 

- Провеждане на работни срещи на структурите на местното  

самоуправление, институциите и комисиите, отговорни за развитието на нови и 

повишаване качеството на съществуващите социални услуги за деца и семейства; 

- Организиране и провеждане на обучения за професионалисти от всички  

структури, отговорни за закрила на детето, за адекватно прилагане а 

международното и вътрешно законодателство в областта на закрилата на децата и 

по-специално в административните и съдебните производства, по които се засягат 

права и интереси на деца. 

 

Мониторинг и контрол на системата на закрила на детето е една от основните  

дейности на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) и Агенция за социално 

подпомагане, чрез Дирекция „Социално подпомагане“ – отдел „Закрила на детето“.  

През отчетната 2014 г. извършените проверки в социалните услуги и 

специализирани институции на територията на община Враца са общо 7: 

1. От ДАЗД - 1 проверка в ДДЛРГ „Асен Златаров“ - Враца – протокол от 

проверката е предоставен на Община Враца. 

2. От АСП - 1 проверка в ДДЛРГ „Асен Златаров“ - Враца – протокол от 

проверката е предоставен на Община Враца. 

3. От ОЗД – Враца:   

- 2 посещения на Звено „Майка и бебе“ на 23.06.14 г. и на 13.12.14 г. с цел  

проследяване на организацията на обслужването на потребителите, общата организация 

на работа на персонала, спазване на критериите и стандартите за предоставяне на 

социални услуги; мониторинг относно задължителното съдържание на договорите за 

предоставяне на социални услуги, индивидуалните планове на потребителите, воденето 

на регистъра на потребителите, изготвянето на планове за здравни грижи. Направени са 

препоръки и пропуските са отстранени. 

- 2 посещения в ДДЛРГ „Асен Златаров“ – Враца (12.03.14г. и 24.09.14 г.) за  

проследяване изпълнението на стандартите и критериите за предоставяне на  

социалните услуги за деца, водената задължителна документация, личните досиета на 

потребителите. В резултат на извършените проверки не са констатирани пропуски и 

нарушения; 

- 1 посещение в ЦОП – Враца – на 23.06.2014 г. – при проверката не са  

констатирани пропуски, няма установени нарушения. 

 

 За 2014 г. в отдел „Закрила на детето“ към ДСП са постъпили 33 сигнала за 

насилие над деца, както следва 

- 7 сигнала са получени от Националната телефонна линия 116 111; 

- 4 сигнала са получени от здравно заведение; 

- 2 сигнала от образователна институция; 

- 9 сигнала от родител; 

- 4 сигнала от съседи; 

- 1 сигнал от самото дете; 

- 6 сигнала от РУП, ДСП, ЦОП.  
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За горепосочените сигнали е свикан Мултидисциплинарния екип от 

специалисти, сформиран съгласно споразумение за сътрудничество и координиране на 

работата на териториалните структури на органите на закрила на детето. Сигналите се 

разпределят по видове насилие, както следва: физическо насилие – 28; сексуално 

насилие – 4; пренебрегване и неглижиране – 1 сигнал. След направено екипно 

обсъждане специалистите от екипа са определили 10 от всички случаи като реален риск 

за децата и водещият социален работник от ОЗД е предприел действия за отваряне на 

случаи по тях и набелязване на мерки за закрила.  

За повишаване на професионалната квалификация, през изминалата 2014 г. 

служителите на Отдел „Закрила на детето“ са взели участие в обучения, организирани и 

финансирани от АСП по Проект „Укрепване на капацитета на АСП за повишаване 

качеството и ефикасността на социалната работа“ в рамките на Схема за директно 

предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG051PO001-6.02.09 по Оперативна 

програма „Развитие на човешките ресурси“. 

 

 

ЦЕЛ 4. Промяна на обществените нагласи и осигуряване на условия за 

толерантност и недискриминация по отношение на всички деца от общината, 

независимо от техния етнос, увреждане и социален статус. 

 Дейност 4.1 Издаване на информационни материали, провеждане на медийни 

кампании, подкрепа и участие в съвместни проекти с НПО, насочени към повишаване 

на обществената информираност и чувствителност към правата на децата с 

увреждания, деца от малцинствени групи и деца в неравностойно положение. 

 

 През 2014 г. приключи успешно реализирането на  Проект „Силата на 

приятелството“, в който са включени деца предимно от ромски произход във 

филиалите на ЦДГ „Дъга“ в с. Баница и ЦДГ „Щастливо детство“ – в с. Три кладенци. 

Целите, заложени в  проекта са: 

- Подобряване на условията за равен достъп до образование и обучение; 

- Повишаване обхвата и задържането на децата в детската градина; 

- Засилване на мотивацията за участие в образователния процес; 

- Допълнителни занимания с децата, за които българският език не е майчин. 

Специфичната цел е разработване и реализиране на модел за образователна 

 интеграция на децата от малцинствените етнически групи. Основните дейности на 

проекта бяха насочени към работа с родителите, повишаване на квалификацията на 

учители за работа в мултикултурна среда, подобряване на външната и вътрешната 

среда на детските градини и др. 

  

И през 2014 г.  във всички учебни и детски заведения на територията на община  

Враца  се проведе „Седмица на толерантноста“, съвместно  със структурите на ДАЗД, 

Отдел „Закрила на детето“ и Община Враца. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІI : 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

 

 ЦЕЛ 1. Утвърждаване на устойчив модел за повишаване на обхвата и 

проследвяне посещаемостта на децата от задължителна образователна възраст в 

образователната система. 
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 Дейност 1.1 Мерки за намаляване на отпаднали и застрашени от отпадане 

ученици на общинско ниво. 

 Дейност 1.2 Представяне на добри практики по прилагане на системата за 

оценка и превенция на риска от отпадане от училище на сайта на РИО и сайта на 

Община Враца. 

 Дейност 1.3 Интегриране на деца от ромски произход в образователната 

система, чрез насърчаване на обучения за учители, прилагане на подходящи 

обучителни модули. 

 Дейност 1.4 Осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици от 

населени места на община Враца, в които няма съответните учебни и детски 

заведения. 

 Дийност 1.5 Утвърждаване на задължителната предучилищна подготовка 

като условие за равен достъп на децата до училищно образование, чрез повишаване на 

контрола на качеството на детското обучение в предучилищна възраст. 

  

 Организационно-координиращата и методическа дейност в сферата на 

образованието е поверена на РИО на МОН – Враца. 

 За превенция на отпадането от училище в РИО се води регистър, както за 

отсъствие на децата, така и за отсъствие на учителите. Ежемесечно информацията се 

обработва и анализира, с цел предприемане на адекватни мерки и дейности за 

корекция.  

 За ограничаване броя на учениците, отпадащи от училище, в 13 - те средищни 

училища на община Враца се реализират следните проекти и програми, за които РИО – 

Враца осигурява информационно осигуряване, организационна, координираща и 

методическа помощ: 

- „Подобряване на качеството на образованието в средищните училища чрез  

въвеждане на целодневна организация на учебния процес“; 

- Национална програма „На училище без отсъствия“, Мярка „Без свободен 

час-заместване на отсъстващите учители в училищата“ .  

Голямо значение при решаване на проблемите на децата в детските заведения  

и училища се отдава на родителите, като се насърчава създаването и регистрирането на 

училищни настоятелства, които да участват активно и да подпомагат дейностите по 

създаване на стимулираща учебна среда.  

 През 2014 г. в Община Враца бяха стартирани мерки за прецизиране начина на 

събиране, анализ и отчитане на обхвата на децата в задължителната образователна 

възраст в образователната система. Конкретна информация е изисквана своевременно 

за регистрираните по местоживеене деца на територията на общината; брой деца, 

записани в детските заведения и регистрирани на друг настоящ адрес; деца от 

мигриращи семейства и др. Води се регистър на движението на ученици и се следи 

броя на отпадналите ученици. При подадени сигнали от страна на директорите на 

учебни заведения за ученици непосещаващи редовно учебни занятия, се вземат мерки 

за издирване на родителите им и провеждане на разговори и консултации, с цел 

предотвратяване на отпадането.  

 Благодарение на прилаганите нови методи на събиране, регистрация и анализ на 

резултатите се установи, че в детските  заведения се възпитават и обучават 396 деца, 

нерегистрирани по местоживеене на територията на община Враца. 

 За интегриране на децата от ромски произход в образователната система и 

превръщане на училището в притегателно място за тях се осигурява участие на 

персонала в обучения по образователни проекти на ЦОИДУЕМ и ОП РЧР. Те са добра 

основа за преодоляване на съществуващите затруднения и създаване на оптимални 

възможности за включване на децата и учениците в образователния процес.  
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От програмата на ЦОИДУЕМ, спечелени проекти в община Враца реализират: 

ОУ "Св.Климент Охридски" – с. Тишевица - проект "ЗаЕДНО в училище", в ОУ 

«Христо Ботев» - с. Паволче – «На училище е лесно, интересно, приятно и полезно», а в 

ОДЗ «Българче» - «Създаване на устойчив модел за работа с родителите». 

В някои от средищните училища, с преобладаващ брой ученици от ромски етнос 

е разширен обхвата на СИП, като е включено обучение по «Ромски фолклор – фолклор 

на етносите». 

 За превенция на риска от отпадане от училище е осигурен безплатен транспорт 

на всички деца и ученици от населените места на община Враца, в които няма 

съответните детски и учебни заведения. Транспортът се осигурява с ученически 

автобуси, предоставени на общината от МОН, закупуване на безплатни карти и 

безплатен транспорт, осигурен чрез Автобусни превози – Враца. 

 Популяризирането на задължителната предучилищна подготовка като важно 

условие за равен достъп на децата до училищно образование е една от основните цели, 

заложени пред отговорните институции. През 2014 г. в община Враца предучилищното 

възпитание и обучение се реализира в 17 детски заведения, разположени в 38 сгради, от 

които 5 ЦДГ и 12 ОДЗ, с общ брой деца 2 712, разпределени в 109 групи, от които: 18 

яслени, 93 целодневни и 1 полудневна група. 

 За популяризиране на образователната система и информиране на общността 

през 2014 г. бяха проведени редица мероприятия: 

- „Панаир на образованието“ – с участие на всички учебни заведения от  

общината, като се включиха и Центъра за кариерно развитие към РИО – Враца и Бизнес 

колеж – София; 

- Общинско състезание по Безопасност на движението; 

- Общински празници за децата от детските заведения: „Децата на Враца  

спортуват“ и „Децата на Враца празнуват“, в които се включиха 660 деца, педагози и 

родители. 

 

 През 2014 г. е разработена и внесена за обсъждане в Общински съвет – Враца 

„Стратегия за развитие на образованието в община Враца 2014 – 2018 г.“ 

  

 

ЦЕЛ 2. Продължаване на политиката за включващо обучение на децата със 

специални образователни потребности. 

 Дейност 2.1 Подкрепа на училищните ръководства, учителите и родителите за 

изграждане на положителни нагласи към включващо обучение на деца и ученици със 

СОП. 

 Дейност 2.2 Периодично представяне на актуална информация на родителите 

на деца със СОП, относно тяхното развитие и участие на родителите при изготвяне 

и преразглеждане на индивидуалните им програми. 

 Дейност 2.3 Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, 

включително в детските градини и училищата, към потребностите на децата със 

СОП. 

 Дейност 2.4 Провеждане на обучения на педагогически, управленски кадри и 

помощен персонал за работа с деца и ученици със СОП. 

 

 За постигане на ефективна организация и осигуряване на условия за пълноценна 

и координирана дейност с училищата и детските градини в областта на интегрираното 

обучение и възпитание на деца  и ученици със СОП, РИО на МОН – Враца реализира 

следните дейности: 

- Изграден е Екип за комплексно педагогическо оценяване (ЕКПО), който  
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заседава ежемесечно; 

- Приоритетно се обследват и насочват за интегрирано обучение деца на  

предучилищна възраст, като възможност за оптимално подпомагане на детското 

развитие; 

- Контрол и методическо осигуряване на дейностите по интегрираното  

обучение на деца със СОП; 

- Квалификационно-методически дейности за учители и работещи в Ресурсен  

център – Враца и учители, работещи в общообразователните училища с деца със СОП; 

- В края на всеки учебен срок се провежда заседание на ЕКПО с участието на  

учители, специалисти от Ресурсния център и родителите на децата със СОП. Обсъжда 

се актуална информация за динамиката на детското развитие и необходимостта от 

промяна на личния план за обучение и възпитание на детето; 

- Анализ на представената информация в РИО за предприемане на адекватни  

мерки за работа с децата и учителите, при необходимост; 

- Осъществяване на подходящи обучения и съвместни квалификационно- 

методически срещи с учителите и съответните специалисти от Ресурсен център – 

Враца. 

За интегриране на децата в масови детски градини и училища активно работят 

екипите, реализиращи проекти в социалната сфера и социалното включване, 

подпомагани от специалисти на Ресурсен център – Враца и Общинска администрация. 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІII : 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 

 

 ЦЕЛ 1. Разширяване на обхвата и повишаване качеството на грижите за 

децата в ранна  възраст. Подобряване на родителския капацитет. 

 Дейност 1.1 Активно съдействие при осигуряване на личен лекар на децата от 

най-ранна детска възраст. 

 Дейност 1.2 Осигуряване на здравословна жизнена среда за отглеждане и 

възпитание на децата  от ранна детска възраст в общинските детски заведения, 

чрез: 

 - здравословно и балансирано хранене; 

 - превенция на възникване и разпространение на заразни и социално значими 

заболявания; 

 - съдействие за осигуряване достъп до здравни услуги на деца от уязвими 

рискови групи; 

 - осигуряване на информационни материали на здравна тематика за 

родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски практики. 

 Дейност 1.3 Осигуряване на обучения  за повишаване на квалификацията на 

медицинските специалисти, работещи в детски ясли и яслени групи на ОДЗ. 

 

През 2014 г. отговорните институции РЗИ, Община Враца и ДСП  обединиха 

усилията си в активното издирване и регистриране на всички деца без личен лекар. На 

ниво Родилен дом са проведени редица консултации на родители и насочване за избор 

на личен лекар, предимно за деца от ромската общност. В детските заведения на 

Община Враца няма деца без личен лекар. 

ДМСГД – Враца, макар и лечебно заведение осигуряващо продължително 

медицинско наблюдение, профилактика, диагностика и лечение, изпълнява и социални 

функции като отглеждане, възпитание, обучение и подготовка на децата за интеграция 
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в обществото. През 2014 г. преминалите деца в ДМСГД са 68. В началото на годината 

настанените са 45, приети 23, а в края на периода – 21. За  здравето на децата се  грижи  

екип от лекари, медицински сестри, рехабилитатори, детегледачи и др. Всички деца в 

Дома са с личен лекар. Осигурено е 24 часово медицинско наблюдение. Осигурено е 

здравословно и балансирано хранене, съобразено с възрастовите особености на децата, 

тяхното здравословно състояние и изискванията на нормативната уредба. Осъществен е 

строг контрол на санитарно-хигиенните норми, с цел недопускане на възникване и 

разпространение на заразни заболявания. Всички деца са с проведени имунизации, 

съгласно Имунизационния календар на РБългария. На всички деца са извършени 

профилактични прегледи. Провеждат се стриктно закалителни и общоукрепващи 

процедури.  

Общинската здравна политика е формирана на базата на цялостен и задълбочен 

анализ на състоянието на основните детерминанти на здравето: икономическо равнище, 

равнище на бедност и социална изолация, образование, начин на живот, хранене, 

фактори на средата, достъп до здравна помощ, ресурси за здравеопазване, 

квалификация и техническа осигуреност с персонал, организация и управление. 

Специална грижа на Община Враца е опазване живота и здравето на децата и 

осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-

психическо развитие. За подобряване на инфраструктурата на общинските детски 

заведения и създаване на уютна атмосфера и здравословна среда за децата, през 2014 г. 

бяха извършени частични ремонти в 3 ЦДГ, 2 ОДЗ и 2 Детски ясли. Частично е 

подновено и оборудването.  

През отчетната 2014 г. значително беше намалена общата заболяваемост при 

децата от остри заразни заболявания, благодарение на правилното провеждане на 

закалителните процедури, стриктен контрол на факторите на средата в детските 

заведения, провеждане на правилна дезинфекция, дезинсекция и дератизация и редица 

други профилактични мероприятия.  

През цялата година работещите в детски ясли и яслени групи на ОДЗ взеха 

участие в различни форми на квалификация – курсове и семинари, организирани от 

Община Враца, БАПЗГ, РЗИ и други обучаващи организации. Ежемесечно бяха 

провеждани вътрешно-квалификационни дейности, в изпълнение на Годишния план за 

квалификация, утвърден от кмета на общината. Споделянето на добри практики и 

усвояването на новостите в медицинската и педагогическа наука и практика оказаха 

ползотворно въздействие върху работата на медицинските специалисти. 

 През 2014 г. здравното обслужване на децата и учениците е осъществявано в 38 

здравни кабинети в детски градини и училища на Община Враца, от 49 медицински 

специалисти. За намаляване риска от наднормено тегло и последващо развитие на 

сърдечно-съдови и ендокринни  заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, 

голямо значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на 

храната, санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Системата за управление 

безопасността на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този 

контрол от страна на медицинските специалисти и органите на ОДБХ,  през годината 

не са регистрирани хранителни отравяния и алергии. 

Ежегодно от Общинския бюджет се заделят приблизително 600 000 лв. за 

осигуряване на здравословно хранене на децата в общинските детски заведения. 

 За повишаване здравната култура на децата и учениците и създаване на 

здравословен начин на живот, през 2014 г. медицинските специалисти проведоха общо 

390 здравни беседи, 2 викторини, 5 спортни празника, 10 празника на здравето и други 

форми на здравно-образователна дейност, раздадени бяха множество здравно-

информационни материали.  
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ЦЕЛ 2. Намаляване на социално значимите заболявания и травматизма 

сред децата и учениците. 

Дейност 2.1 Провеждане на информационни кампании за здравословното 

хранене и здравословен начин на живот. 

Дейност 2.2 Организиране и участие в програми, свързани с профилактиката и 

промоцията на здравето на децата и учениците. 

Дейност 2.3 Осигуряване на обучение и информационни материали за спешните 

състояния и правилата на действие при възникване на такива състояния в детските 

заведения и училищата. 

Дейност 2.4 Разширяване на възможностите за обхващане на децата в 

програми и форми за здравно образование. 

Дейност 2.5 Осигуряване на здравословно и балансирано хранене в детските 

заведения, училищата и социалните заведения и услуги за деца, както и условия за 

достъп до здравни и спортни услуги, с цел терапия, социализация и подобряване 

състоянието на децата с увреждания. 

Дейност 2.6 Провеждане на обучения на медицински специалисти от всички 

звена и заведения, работещи с деца. 

Дейност 2.7 Прилагане на различни подходи за утвърждаване на модел за 

здравословно хранене в семействата, детските градини и училищата. 

Дейност 2.8 Изготвяне на Анализ на храненето на децата на възраст от 3 до 7 

години в детските заведения на община Враца. 

Дейност 2.9 Проследяване здравословното състояние на децата и учениците 

от община Враца и изготвяне на Анализ. 

 

И през 2014 г. продължи работата по намаляване броя на децата с наднормено 

тегло и установяване на правилен режим на здравословно и балансирано хранене. 

В детските заведения хранененето се осъществява по Единни сезонни менюта, 

изготвени от комисия от специалисти, съгласувани с РЗИ – Враца и  утвърдени от кмета 

на община Враца. Трите детски ясли осигуриха здравословна храна от детските кухни 

не само за децата от яслите, но и за средно 540 деца на възраст от 10 месеца до 3 

годишна възраст, които не посещават детски заведения и се отглеждат в домашна 

среда. В съответствие със заложените ангажименти в Програмата, през 2014 г. 

медицинските специалисти от здравните кабинети на ЦДГ и ОДЗ изготвиха Анализи на 

храненето на децата, които бяха предадени на РЗИ – Враца. 

Извършените проверки и изготвеният от РЗИ Анализ на храненето доведоха до 

следните изводи: 

- Проверените детски заведения спазват нормативните изисквания и храненето  

на децата е в съответствие с изискванията на Наредба №6 от 2011 г. на МЗ за 

здравословно хранене на децата от 3 до 7 години; 

- Среднодневният прием на енергия, който балансира и енергоразхода и  

поддържа телесна маса, телесен състав и ниво на физичска активност, осигуряващи 

дълготрайно добро здраве, се движи в границите на препоръчителните стойности за 

съответните възрастови групи; 

- Приемът на общ белтък е осигурен в значителна степен от храненето в  

детските заведения; 

- Мазнините и въглехидратите са в граници, които дават основание да се  

смята, че се достига среднодневната препоръчителна стойност. 

 

Анализът на здравословното състояние на децата и учениците, изготвен от 

РЗИ – Враца (съгласно изискванията на Наредба №39 от 16.11.2004 г. на МЗ за 

профилактичните прегледи и диспансеризация) касае учебната 2013/2014 г.  
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Проучването на базата данни, подадени от медицинските специалисти в 

учебните и детски заведения доведе до установяване на следните резултати: 

 

I. Здравословно състояние на децата  до 7 години: 

 

От регистрираните заболявания и аномалии при основния профилактичен 

преглед на децата до 7 години водещи са: 

 

- астма – 51,72% ; 

-  вазомоторен и алергичен ринит – 9,19%;  

-  хроничен бронхит – 8,04%;  

- епилепсия – 6,89%; 

- генерализирани разстройства в развитието – 4,59%. 

Процентното съотношение на заболяванията, регистрирани от личните лекари 

при профилактичните прегледи на децата за 2013/2014 г. са представени в 

диаграмата по-долу. 

 

 

 

Извод: През 2013/2014 година при децата до 7 години водещи са 

заболяванията на дихателната  система с алергична етиология  (астма, 

вазомоторен и алергичен ринит), следвани от хронични заболявания на 

белите дробове и генерализирани разстройства в развитието.  

 

 

II. Здравословно състояние на учениците: 

 

През учебната 2013/2014 г. са регистрирани 1296 заболявания (6,78%) от 

общия брой ученици. 
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Анализът на резултатите от профилактичните прегледи показват, че за учебната 

2013/2014 г. най-голям е относителният дял на учениците със затлъстяване –21,22%. 

На второ място са учениците със нарушения в зрението – 16,59%. 

На трето място са учениците с  Болести на дихателната система (Астма и 

алергичен ринит) - 10,96%. 

Регистрираните учениците със специфично забавяне в развитието е 9,34%, от 

които с олигофрения 7,48% (поради наличие на специализирани учебни и социални 

заведения на територията на общината). 

Ученици с епилепсия - 4,48%. 

  

Процентното съотношение на заболеваемостта по нозологични единици при 

учениците са представени в диаграмата по-долу. 

 

  

В структурно отношение заболеваемостта по нозологични единици при 

учениците е следната: 

-  на първо място по честота е затлъстяването; 

-  на второ място по честота  са смущенията в зрението;  

- на трето място по разпространение са болестите на дихателната система /Астма 

и алергичен ринит/; 

- на четвърто място по разпространение са специфично забавяне в развитието и 

олигофрения, следвани от епилепсията.  

Тази тенденция в подреждането по нозологични единици се запазва през 

последните няколко години и вероятно тези заболявания се очертават като водещи и  

вбъдеще. 

Затлъстяването ежегодно бележи известен ръст, което говори, че децата не се 

хранят здравословно, особено в домашна среда, консумират повече въглехидрати, 

липсват в менюто пресни плодове, зеленчуци, витамини. 
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Друга причина е намаляването на двигателната активност и повечето време 

прекарано пред компютъра. Всичко това е следствие на една ниска култура на хранене 

и двигателна активност при тези деца, както и липсата на достатъчно време за работа с 

тях както от страна на училището така и от страна на родителите.  

По-големия брой на  деца със смущенията в зрението, най-вероятно се дължи на 

по-цялостното им обхващане от профилактичните прегледи, където се диагностицират, 

както и дългото време прекарано пред компютрите.  

От изложените цифрови данни, предоставени от РЗИ – Враца, ясно личи една 

средно висока заболеваемост на децата не само в училищата, но и в ранна детска 

възраст.  

Важни фактори, които обуславят тези факти са свързани, както с 

индивидуалните възрастови особености на физическото и психо-моторното развитие, 

така и с условията на околната среда, в която детето пребивава и се развива. Учебните 

програми на учениците са доста претоварени, което води до по-дълго заседяване в 

класните стаи от една страна и отделяне на повече време за подготовка от друга страна.  

Замърсеността на околната среда, нерационалното и небалансирано хранене, 

стресовите ситуации в учебната и околна среда също допринасят за алергизацията и 

ниската устойчивост на детския организъм.  

 

 

ЦЕЛ 3. Разширяване на профилактичните мерки за опазване здравето на 

децата. 

Дейност 3.1 Повишаване на обхвата с имунизации по Националния 

имунизационен календар на РБългария, чрез: 

- Провеждане беседи и разговори с родители и деца за значението на 

имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксините; 

- Активно издирване на деца, без данни за извършени имунизации и 

предприемане на мерки за осъществяването им; 

- Осигуряване на мобилни екипи за извършване на имунизации в райони и 

населени места, с преобладаващо ромско население и/или лица живеещи в 

сходна на ромите ситуация. 

Дейност 3.2 Провеждане на кампании за борба с наднорменото тегло при 

 децата и рисковите фактори свързани с него. 

 

Регионална здравна инспекция – Враца активно издирва деца без данни за 

имунизации, като ежемесечно се обработват получените от Родилно отделение (РО) на 

МБАЛ сведения за новородени. За децата, при които при изписване от РО все още не е 

направен избор на ОПЛ се изготвят списъци и периодично се  изисква допълнителна 

справка от РЗОК - Враца. Във връзка с недопускане на пропуски по имунизационния 

сатус на децата са изпратени  уведомителни писма и покани до родителите с цел 

предприемане на действия за имунизиране на последните. В писмата са дадени 

разяснения за значението на имунизациите, както  и за възможността при пропуснати 

ваксинации да се обръщат към имунизационния кабинет в РЗИ - Враца .  

Проведени са разговори и беседи с родители и деца за значението на 

имунизациите  и създаване на мотивация за прилагането на ваксините. 

 Чрез мрежата си от здравни кабинети и медицинските специалисти в „Училищно 

и детско здравеопазване“, Община Враца предприе своевременни мерки и действия за 

осигуряване на пълен обхват с имунизации на децата. Изготвеният отчет показва ръст 

от 25% на брой имунизирани деца, в сравнение с предходната 2013 г., особено сред 

децата от социално слаби семейства, в т.ч. от ромския етнос. От своя страна 

резултатите сочат, че в детските заведения и училищата на територията на общината 
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98% от редовно посещаващите деца са с изискуемия имунизационен статус. В тази 

дейност е установено ползотворно сътрудничество с РЗИ, ОПЛ и ръководствата на 

учебните и детски заведения. В края на м. юни 2014 г. медицинските специалисти от 

учебните и детски заведения предоставиха на РЗИ – Враца изготвените от тях Анализи 

на имунизациите. 

 Активното издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус, с 

фокус – ромската общност, е една от основните задачи и на здравния медиатор в 

Община Враца. За запознаване с ползите и значението на имунизациите при децата са 

проведени общо 8 срещи и беседи на терен в районите, населени с предимно ромско 

население. Във всяко детско и учебно заведение медицинските специалисти са провели 

общо 110 срещи с родители за запознаване с Имунизационния календар на РБългария и 

ролята на имунопрофилактиката в детска възраст. Оформени са информационни 

кътове, раздадени са информационни материали. 

 През годината не е възниквала необходимост от скринингово ваксиниране на 

големи етнически групи с мобилен екип, поради благоприятната епидемична 

обстановка.  

 

 

ЦЕЛ 4. Повишаване здравната култура и информираността на учениците за 

разпространението на ХИВ/СПИН, сексуално предавани болести и злоупотреба с 

психоактивни вещества, алкохол и тютюнопушене. 

Дейност 4.1 Провеждане на информационни кампании за превенция на 

ХИВ/СПИН  и подобряване на контрола на туберкулозата в България, в съответствие      

с реализиращата се Национална програма. 

Дейност 4.2 Реализиране на дейности по училищни програми в областта на 

превенцията на рисковото сексуално поведение, употреба на психоактивни вещества, 

алкохол и тютюнопушене. 

Дейност 4.3 Провеждане на инициативи на училищно и общинско ниво, 

посветени на Международния ден за борба срещу ХИВ/СПИН – 1-ви декември. 

Дейност 4.4 Организиране и провеждане на обучения и кампании по различни 

здравно-образователни модули в училищата и социалните услуги за деца на 

територията на община Враца. 

 

                           

Като институция, отговорна за провеждане на Национлната здравна политика на 

територията на региона и в качеството на методически ръководител на работещите в 

структурите на държавното и общинско здравеопазване, през 2014 г. РЗИ – Враца, 

съвместно с Община Враца реализира следните дейности: 

- три кампании за отбелязване на: 19 май – Европейски ден за борба със 

затлъстяването; 1–7 август - Световна седмица на кърменето и м. ноември – 

Европейски ден за здравословно готвене, като: 

-оказа организационно-методична помощ на медицински специалисти от детските 

заведения относно Здравословно хранене на децата от 0 до 3 г. възраст и спазване 

изискванията на Наредба № 2 от 7 март 2013г. (ДВ бр. 28/19.03.2013г.);  

- проведе работни срещи с институции, детски и учебни заведения за 

организиране на дейности за повишаване на здравните знания на учениците по 

въпросите на здравословно хранене и здравословен начин на живот;   

- оказа организационно - методична помощ и предостави плакати и здравно-

образователни материали във връзка с отбелязване на Световния и Европейски  ден; 

         - проведе три беседи на тема „Здравословно хранене на учениците” с ученици от 

СОУ ”В.Кънчов”- Враца; „Здравословен начин на живот - средство за добро здраве и 
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дълголетие” с ученици от СОУ ”В. Кънчов”- Враца и ”Здравословно хранене на 

ученици” сред ползватели на социални услуги и служители в Център за обществена 

подкрепа - Враца; 

-  разпространи плакат „Пирамида на здравословното хранене“ и препоръки за 

здравословно хранене на деца от 3 до 6 години и ученици (7 – 19 години) и 

информационен материал „Кой е най-подходящият спорт за мен?”. 

- предостави здравно-образователни материали по темата. 

 

Отбеляза Световната седмица на кърменето чрез: 

-  здравни беседи на тема „Кърменето – най-добрият начин за хранене на 

бебето” сред  ползватели на социални услуги в Звено „Майка и бебе” – Враца и 

„Вредата от тютюнопушенето при бременност и майки кърмачки”; 

- на интернет страницата на Инспекцията са публикувани здравно-

образователни материали „Препоръки за здравословно хранене преди и по време на 

бременност и при кърмене”. 

   

Отбеляза през м. ноември – Европейски ден за здравословно готвене, като 

реализира следните дейности: 

- оказа организационно-методична помощ на медицински специалисти от 

детските и учебни заведения относно организиране и провеждане на мероприятия за 

отбелязване на Европейски ден за здравословно готвене; 

- проведе „Празник на здравето” сред родители и ученици от първи клас на НУ 

”Иван Вазов” - Враца на тема „Здравословно хранене”; 

- беседа на тема „Здравословно хранене и здравословно приготвяне на храната” с 

ученици от ЕГ ”Йоан Екзарх” и СОУ ”Отец Паисий”- Враца; 

           -  разпространи плакат „Пирамида на здравословното хранене“ и брошура с 

препоръки за здравословно хранене на деца и ученици. 

 

         За превенция на  злоупотреба с алкохол и тютюнопушене: 

           - проведе беседа на тема: „Безопасност на движението” и видеопоказ на филма  

„ Правила за движение” сред  ученици от ПУ ”Д-р Петър Берон” – Враца и  ОУ 

”Васил Левски”- Враца;  

           - предостави здравно-образователни материали и дискове с филми за 

ограничаване на транспортния травматизъм и употребата на алкохол; 

- проведена беседа на тема „ Тютюнопушене или здраве -  изборът е твой ” и 

видеопоказ на  филма „Невидимият ” сред  ученици от СОУ „Никола Войводов”- 

Враца, ОУ ”Васил Левски”- Враца;  ДДЛРГ „ Асен Златаров“, ЦОП Враца 

- организира и разпространи условията за участие в 18 Международен конкурс 

за детска рисунка „Не, на цигарите!” 2014 г. сред детските и учебни заведения;  

- организиране на кампания по случай  Международния ден без тютюнопушене  

( 20 ноември 2014г. )  под мотото „Мамо, татко не пушете – здравето ми запазете!” ; 

           - беседи на тема: „Вредата от тютюневия дим” и видеопоказ на филма „Денят 

на Яна” с ученици  от СОУ ”Козма Тричков” – Враца, СОУ ”Никола Войводов”- 

Враца и ЕГ ”Йоан  Екзарх” – Враца; 

           - изложба на карикатури на тема „Ден без тютюнев дим”- изготвени от 

учениците от 9-те класове на ПМГ ”Акад. Иван Ценов”- Враца.  

 

     По повод 14 февруари – Ден на влюбените с послание „Животът е безценен! – 

Превенция на ХИВ/СПИН и подкрепа на хората, живеещи с ХИВ” се проведоха:  

     - работни срещи с медицинските специалисти от СОУ ”В.Кънчов”, СОУ ”Отец 

Паисий” и ПМГ ”Акад. Иван Ценов”; 
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           -  беседи на тема:  „ХИВ/СПИН – същност, профилактика и начини за 

предпазване от инфекцията”, видеопоказ на късометражния  филм „Ти гониш” и 

обучение в умения за поставяне на презерватив сред ученици от горен курс на обучение 

от СОУ„Христо Ботев” – Враца;   

          - четири беседи на тема: „Нерисково сексуално поведение”, обучение в умение за 

поставяне на презерватив и DVD показ на късометражния филм „Ти гониш”, сред 

ученици от  СОУ ”Васил Кънчов” –Враца, ПТГ „Н.Й.Вапцаров” –Враца и СОУ ”Отец 

Паисий” – Враца; 

    - отбелязване 14.02.2014 г. – Ден на влюбените, чрез провеждане тематична 

забавна Дисковечер съвместно с Младежки дом – Враца. 

 

   По повод 18 май – Ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН, бяха 

проведени:  

          -  четири беседи на тема:  „ХИВ/СПИН – същност,  профилактика и начини за 

предпазване от инфекцията” и обучение в умения за поставяне на презерватив, сред  

ползватели на услуги на ЦОП -  Враца;  „Нерисково сексуално поведение” и обучение в 

умение за поставяне на презерватив сред ученици на ОУ ”Васил Левски” – Враца; 

„ХИВ/СПИН – същност,   профилактика и начини за справяне с инфекцията” и 

обучение в умения за поставяне на презерватив сред ученици от ЕГ „Йоан Екзарх” –

Враца;  „Полово предавани инфекции. ХИВ/СПИН” и видеопоказ на филма „Ти гониш” 

сред ученици от ПУ ”Д-р П. Берон” – Враца; 

   - четири семинарни обучения за превенция и контрол на ХИВ, хепатит В и С, 

сексуално предавани инфекции със служителите от специализираните институции за 

социални услуги на територията на община Враца; 

          - оказана е организационно-методична помощ на здравния специалист в ЕГ 

”Йоан Екзарх”- Враца за провеждане на дейности за превенция на рисково сексуално 

поведение сред ученици от горен курс на обучение и на медицинския специалист в 

СОУ ”Васил Кънчов”- Враца; 

         - работна среща със социалния работник в Звено”Майка и бебе” – Враца  за 

повишаване на информираността на ползвателите на социални услуги на тема 

ХИВ/СПИН и сексуално предавани инфекции; 

   - разпространихме здравно-образователни материали и презервативи. 

 

       По повод 1 декември 2014 г.: 

          -  беседа на тема:  „ХИВ/СПИН – същност,  профилактика и начини за 

предпазване от инфекцията”, видеопоказ на филма ”Ти гониш” и обучение в умения за 

поставяне на презерватив сред ученици от Средношколско общежитие- Враца; 

          - работни срещи и организационно-методична помощ на медицински специалисти 

от училища в община Враца във връзка с отбелязване на Световния ден за борба със 

СПИН; 

          - разпространихме брошури, плакати и картички „Да продължим пътя, Да запазим 

посоката” и презервативи. 

 

По Националната програма за превенция и контрол на туберкулозата в 

Република България (2012-2015 г.)  дейностите включват: 

- изготвен информационен материал „24 март – Световен ден за борба с 

туберкулозата”, актуализирана презентация „Регистрирани заболявания от активна 

туберкулоза за 2010 - 2013г.” и публикувани на страницата на РЗИ; 

- беседа на тема „ Здравословният начин на живот – средство за предпазване от 

болестите” и видеопоказ на филма „Невидимият”; 
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- презентация „Туберкулоза – разпространение и профилактика” с ученици от 

ЕГ ”Йоан Екзарх” – Враца. 

- разпространени материали по повод 24 март „Какво заболяване е 

туберкулозата?” и „Разпространение на туберкулозата във Врачански регион, 

имунопрофилактика и нейното значение”. 

 

Община Враца активно участва в реализиране на дейности за превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН, сексуално предавани инфекции и туберкулоза. През 2014 г. от 

бюджета на Община Враца са предоставени приблизително 4 000 лв. за осъществяване 

на информационни кампании сред учениците, изработване на информационни 

материали и провеждане на мероприятия. 

 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV : 

ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, 

НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

 

 ЦЕЛ 1. Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните 

семейства относно правата на детето, насилието над деца и за стимулиране на 

активното им участие в противодействие на насилието. 

 Дейност 1.1 Идентифициране на деца, жертви на насилие и насочването им 

към подходящи социални услуги и включване в консултативна програма. 

 Дейност 1.2 Изпълнение на Националната стратегия за борба с наркотиците – 

обучителни модули за деца с противообществени прояви и семинарни занятия във 

връзка със Световния ден за борба с наркотиците. 

 Дейност 1.3 Участие в местни и национални кампании по превенция на 

противообществените прояви, за закрила на децата, безопасността на движението, 

трафик на хора. 

  

В община Враца има добре сруктуриран екип за работа по Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или риск от 

насилие и взаимодействие при кризисна интервенция. В процеса на работата си той следва 

приети и действащи правила и процедури. Съвместните действия на всички 

заинтересовани страни по прилагане на Координационния механизъм бяха насочени в 

следните направления: 

- Повишаване осведомеността на обществото, децата и техните семейства  

относно правата на детето и противодействие на насилието; 

- Своевременно и адекватно идентифициране на деца, жертви на насилие; 

- Популяризиране дейността на всички институции по отношение закрилата на  

децата. 

През отчетната 2014  година продължи работата по въведения на училищно ниво 

„Механизъм за противодействие на училищния тормоз“. 

 Прави впечатление задържане относителния брой на проявите на агресия след 

децата и учениците, както и задържания висок ръст на противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни лица.  

Като предпоставки за извършване на прооявите са :  

-мотивацията за осигуряване на прехрана и средства за живот; 

-недооценяване или омаловажаване на извършените деяния; 

-наивност и лесна манипулация; 
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-подражание и търсене начин за изява; 

-понякога проявено лекомислие при детска игра. 

Цялостната дейност на МКБППМН е насочена към ефективна корекционно-

възпитателна работа за ограничаване и недопускане извършването на престъпления и 

противоправни деяния. 

Предприетите действията бяха в следните приоритетни направления на 

дейност: 

- Съвместна работа и съдействие на състава на РУП при разкриването на всички 

престъпления в които има участие на малолетни или непълнолетни; 

 - Издирване и настаняване в училища и в ДДЛРГ на скитащи, неучащи, 

живеещи в неблагоприятна семейна среда и застрашени от извършване на 

правонарушения; 

 - Посещения на всички учебни заведения и осъществяване на координация и 

взаимодействие с училищните ръководства за получаване на своевременна 

информация за подготвяне и извършване на правонарушения, за опазване на здравето 

и живота на учащите се в училищата и районите около тях, изнасяне на 

профилактични беседи, участие в работата на педагогическите съвети, оказване 

съдействие по опазване на училищното имущество; 

 - Ежеседмични   посещения по домовете, в училища или при извикване в ДПС - 

провеждане възпитателни беседи с проявените лица за предпазване от извършване на 

престъпления и противообществени прояви, за последствията и наказателната 

отговорност; 

 - Работа по разширяване на педагогическата и правна помощ сред проблемните 

родители, застрашените и проявени малолетни с изнасяне беседи пред ученици и 

родители; 

 - Съвместна работа с ОЗД към ДСП и други държавни и общински структури, 

както и  НПО работещи по проблемите на децата; 

 - Съвместна работа  с отдела за закрила на детето към ДСП при получаване 

информация за застрашени малолетни и непълнолетни лица, за малолетни и 

непълнолетни, които са обект на престъпление, за неполагане родителски грижи и за 

настаняване в социални заведения и др. 

  

 

ЦЕЛ 2. Повишаване на професионалната компетентност на специалистите, 

работещи с деца за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране 

за случаите на насилие. 

Дейност 2.1 Организиране и провеждане на обучения на работещите в учебни и 

детски заведения за разпознаване белезите на насилие и незабавно сигнализиране на 

случаите. 

Дейност 2.2 Участие на Общински младежки съвет в общински, регионални и 

национални инициативи и кампании за борба срещу насилието над деца. 

Дейност 2.3 Провеждане на обучения на обществените възпитатели и 

социалните работници от институциите и социалните услуги в общността за 

повишаване ефективността на корекционно-възпитателните дейности с децата. 

 

През 2014 г. във всички социални услуги и специализирани институции за деца, 

бяха изготвени планове и проведени обучения за повишаване на квалификацията на 
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специалистите в областта на психо – корекционната работа, осъвършенстване на 

здравните грижи, трудо - и арт  - терапия и други. 

През отчетния период работещите в институциите ангажирани със закрила на 

детето и доставчиците на социални услуги, взеха участие в редица форуми и 

мероприятия насочени към мерките за закрила на децата, идентифициране белезите на 

насилие, работа с деца жертва на домашно насилие и други. 

 

ЦЕЛ 3. Повишаване на обществената ангажираност с проблемите на 

безопасността на децата и експлоатацията на детски труд. 

Дейност 3.1 Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за 

деца в риск – телефон 112 и телефон 116 111 чрез разпространение на рекламни и 

информационни материали. 

Дейност 3.2 Реализиране на  Общинска програма за превенция на наркотични 

зависимости 2012 – 2014 г. 

Дейност 3.3 Координиране на действията между заинтересованите 

институции за недопускане прояви на експлоатация на детския труд. 

Дейност 3.4 Организиране на мероприятия във връзка с превенция на насилието  

и агресията в училище и безопасност в Интернет. 

 

 И през 2014 г. продължи работата на отговорни институции за активно  

популяризиране на телефонните линии за сигнализиране на деца в риск. Националната 

телефонна линия за деца 116 111 предоставя консултиране, информиране и помощ по 

всякакви въпроси и проблеми, свързани с децата. Чрез нея целогодишно са постъпвали 

сигнали за деца в риск на територията ан община Враца. 

            Всички сигнали са обработени и са предприети адекватни мерки.    

В учебните заведения на територията на общината се осъществява непрекъснат 

процес за информиране относно безопасността при онлайн общуването, чрез 

ангажиране на учениците при изготвяне и разпространение на информационни 

материали, беседи, презентации и други. 

Продължиха инициативите за изпълнение на дейностите по Общинската 

програма за превенция на наркотични зависимости. 

В Превантивно – информационния център се реализираха образователни 

проекти и програми, беседи и мероприятия с ученици от всички врачански училища, 

социални услуги за деца и обществени организации. 

 

 

ПРИОРИТЕТ V: 

НАСЪРЧАВАНЕ  УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

 

 ЦЕЛ 1. Създаване на механизъм за сътрудничество и консултиране на 

мнението на децата при изготвяне и прилагане на политиките, свързани с техните 

права и отговорности. 

 Дейност 1.1 Реализиране на дейностите по Програмата „Община – приятел на 

детето“ във връзка с обявената 2014 година за година на правата на детето. 

 Дейност 1.2 Повишаване капацитета на Ученическия общински съвет и 

Ученическите съвети по училища да дават мнение и предложения при изготвяне на 

общинската политика за децата и младежите. 

  

 За поредна година Община Враца участва в  Програмата  „Община – приятел на 

детето“. В изпълнение на  Декларация на общините - приятели на детето и поетите в 

нея ангажименти : 
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- Да осигурява средства за медицински изследвания за приемане в детска  

градина на деца от социално слаби семейства; 

- Да осигурява безплатен транспорт на задължително подлежащите на  

предучилищно образование 5 и 6 годишни деца от малките населени места в общината 

до най-близкото детско заведение; 

- Осигуряване на безплатно хранене на непътуващите деца в селските  

средищни училища на общината; 

- Продължи реализирането на схемата за предоставяне на плодове и зеленчуци  

в учебните и детски заведения „Училищен плод“ за осигуряване на безплатно 

здравословно хранене на децата;  

- Запазване на преференциите и размерите на таксите по Наредбата за  

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на 

територията на община Враца; 

- Финансово подпомагане и стимулиране на деца по общинската Програма за  

закрила на деца с изявени дарби,  

Община Враца осигури безплатни изследвания на 20 деца от социално слаби 

семейства, предимно от ромска общност за постъпване в детска градина  и детска ясла; 

по Решение на Общински съвет – Враца през годината продължи  предоставянето на  

средства за осигуряване на безплатно хранене на непътуващите деца в селските 

средищни училища; запазиха се преференциите в размерите на таксите по Наредбата за 

определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги и права на 

територията на община Враца за всички деца в неравностойно положение – сираци, от 

социално слаби семейства, с единствен родител, деца с увреждания, многодетни 

семейства и други. 

Представители на община Враца взеха участие в Международна конференция на 

УНИЦЕФ за градовете и общините – приятели на детето, проведена в гр. Велико 

Търново, за презентиране на отчет за извършените дейности и поетите ангажименти в 

Декларацията на общините – приятели на детето. 

 За повишаване капацитета на Ученическия общински съвет и Ученическите 

съвети, във всички училища през 2014 година бяха организирани обучения на теми :  

„Демокрация и ценности“, „Лобиране и застъпничество“ и „ Младежка активност и 

фондонабиране“. Представители  на Ученическия общински съвет взеха участие в 

Национална среща на младежките парламенти. Средствата за участие бяха осигурени 

от Община Враца. 

            В съответствие с поетия ангажимент от общинското ръководство, през цялата 

година представители на Ученическия общински съвет участваха с мнения и 

предложения при изготвяне на местната общинска политика, свързана с 

благополучието на децата и младежите. 

 

 В подкрепа на интеграцията на деца и младежи в риск, през 2014 г. Община 

Враца стартира реализирането на дейностите по Проект „За подобряване 

благосъстоянието на децата и младежите в риск – изграждане на устойчив модел 

за интеграция и социално включване в община Враца“, финансиран по Компонент 1 

„Младежи в риск“ на Програма BG06 „Грижа за деца и младежи в риск“ по Финансовия 

механизъм на ЕИП. В сътрудничество с РИО – Враца, проектния екип и младежките 

работници ежемесечно извършват проследяване и анализиране на списъка със 

застрашените от отпадане от образователната система и се провежда работа на терен – 

срещи и разговори с деца и ученици и техните родители за намаляване на 

безпричинните отсъствия от училище и мотивиране за редовно посещение на учебни 

занятия. В рамките на дейностите по проекта бяха осъществени следните инициативи: 

-  Разработена и проведена кампания „Превенция на насилието“, под надслов  
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„Не крещи, Не мълчи – Говори“. Кампанията се проведе в СОУ „Васил Кънчов“, СОУ 

„Отец Паисий“ и СОУ „Никола Войводов“; 

- Информационна кампания на тема „Семейно планиране – сексуално и  

репродуктивно здраве“ – в Средношколско общежитие, ОУ „Св. Климент Охридски“ – 

с. Тишевица, ОУ „Христо Ботев“ – с. Паволче и ДДЛРГ „Асен Златаров“ – Враца; 

- Регионална среща за представяне на „Стратегия за намаляване дела на  

преждевременно напусналите образователната система и обмен на практики“- с 

представители на Враца, Видин, Монтана, Плевен и Ловеч; 

- Кръгла маса за дебатиране формите и механизмите за по-висока  

съпричастност на родителите за образованието на техните деца – с представители на 

образователни институции от общини на област Враца и РИО  на МОН – Враца. 

  

ЦЕЛ 2. Повишаване на информираността на децата за техните права. 

Дейност 2.1 Разширяване на обхвата на обучението по правата на човека и 

правата на детето в средното образование и предучилищната подготовка и 

възпитание, като се ползват възможностите на общообразователната подготовка, 

извънкласните и извънучилищни дейности. 

Дейност 2.2 Организиране на мероприятия във връзка с отбелязване на 

годишнината от подписване на Конвенцията на ООН за правата на детето. 

 

 С участието на РИО и ОЗД училищните ръководства и ръководствата на 

детските заведения проведоха родителски срещи и срещи с ученици за запознаване с 

правата на човека и правата на детето, регламентирани в международните и 

национални стратегически документи. 

 През м. ноември 2014 г. беше проведена Кръгла маса по правата на детето, с 

представители на държавни и общински администрации, доставчици на социални 

услуги, НПО и др. Форумът беше организиран послучай годишнината от подписване на 

Конвенцията на ООН за правата на детето. 

 

 

ПРИОРИТЕТ VI. 

ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ НА  ДЕТЕТО 

 

 

ЦЕЛ 1. Увеличаване броя на децата, участващи в различни спортни, 

културни и развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в 

свободното време. 

Дейност 1.1 Увеличаване участието на деца и ученици в културни и 

развлекателни дейности. 

Дейност 1.2 Засилване интереса на децата и учениците към различните 

извънкласни дейности, предлагани в Общинския център за работа с деца и Младежки 

дом – Враца чрез: 

- Дообогатяване на съществуващите вече форми; 

- Откриване на нови форми с цел задоволяване на потребностите на младите 

хора в община Враца. 

Дейност 1.3 Засилване интереса на децата и учениците към миналото и 

традициите на Враца и региона, чрез включване в различни форми на 

Програмата за патриотично възпитание в община Враца. 

 

 Традиционни форми за извънкласна и извънучилищна дейнст, проведени през 

2014 г. са: 
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- „Ден на земята“; 

- Състезания на ученически противопожарни отряди „Млад огнеборец“; 

- Състезания „Младежта за безопасност на движението“; 

- Национален конкурс за млади изпълнители „Дико Илиев“; 

- Национален конкурс за стихотворение и есе „Живеем в земята на Ботев“; 

- Областен конкурс за детска рисунка за деца от предучилищна възраст 

„Моето детство – приказно вълшебство“  и др. 

Традицията да бъдат осигурени достатъчно форми за занимания на децата и  

учениците в извънкласни и извънучилищни дейности, както и за насърчаване 

реализацията на техните способности и дарования бяха отново фокуса на работа на 

екипа на Младежки дом – Враца. И през 2014 г. близо 400  деца на възраст от 6 до 18 

години са  взели участие в успешно функциониращите художествено-творчески и 

спортни формации. Формите за извънучилищна дейност, предлагани и развивани от 

Младежки дом – Враца се характеризират с разнообразие – театър, музика, изворен 

фолклор, модерен балет, мажоретен състав и др. Формациите са носители на редица 

престижни награди от регионални, национални и международни форуми и прояви.  

  Центърът за работа с деца осъществи успешно през 2014 г. държавната и 

общинска политика за работа с деца, чрез осигуряване на реализация на 

извънучилищна възпитателна дейност за приблизително 600 деца в областта на 

изкуството, творчеството и спорта, създавайки условия за изяви и развитие на всяко 

дете. Към Центъра функционират 6 художествено-творчески формации и клубове с 

дългогодишна история: 

- Детски танцов състав „Радост“; 

- Школа по спртни танци „Танцувай с мен“; 

- Музикално студио „Дъга“; 

- Забавен спорт „Врачански юначета“; 

- Мажоретен състав; 

- Младежки духов оркестър. 

Радостен е факта, че децата с голямо желание запълват свободното си време като  

участват в организираните от Центъра концерти, фестивали и състезания. 

 Във формациите на ЦРД участват и шест деца от ДДЛРГ – три деца в школата 

по спортни танци и три деца в детския танцов състав.  

 

 

ЦЕЛ 2. Подкрепа на изграждането на училищни спортни клубове с оглед 

 подобряване на извънкласната и извънучилищната спортна дейност. 

Дейност 2.1 Разширяване и обогатяване на извънкласната и извънучилищна 

спортна дейност. 

Дейност 2.2 Насърчаване участието на децата в масови ученически спортни 

прояви, планирани в Общинския спортен календар. 

Дейност 2.3 Провеждане на ученически игри в изпълнение на Националния 

спортен календар на МОН. 

 

Спортът като източник на здраве е една от основните дейности, застъпени в 

грижите за децата. През 2014 г. акцентите, поставени от Община Враца в областта на 

спорта бяха върху: 

- Подобряване и обновяване на спортната инфраструктура; 

- Актуализиране и приемане на Общинска спортна програма; 

- Ангажиране на свободното време на децата чрез осигуряване възможности за  

използването на спортната база; 

- Разширяване и обогатяване на извънкласната спортна дейност, насърчаване  



 29 

участието на децата в масови спортни прояви. 

           За реализиране на ученически спортни мероприятия през годината, Общински 

съвет – Враца прие Спортна програма и обезпечи изпълнението й с бюджет от 150 200 

лв.  

От м. януари до м. юни се проведоха състезанията от Ученически игри  

2013/2014 г. по 8 вида спорт – баскетбол, волейбол, бадминтон, лека атлетика, тенис на 

маса, шахмат, хандбал и футбол. Всички училища взеха участие във 

вътрешноучилищните, общински, областни и зонални състезания и финалите. В 

ученическите игри се включиха приблизително 1000 ученика. През месец октомври 

започнаха състезанията от Ученически игри за сезон 2014/2015г. До декември бяха 

излъчени общинските победители в спортовете : футбол, баскетбол, шахмат и хандбал.  

През годината бяха проведени редица спортни прояви, като най-масовите от тях 

са: Общински зимен спортно-туристически празник във Врачанския балкан, Пролетен 

спортно-туристически събор „Леденика“, Лекоатлетическа щафета по случай Деня на 

българския спорт – 16 май, Общински детски лекоатлетически турнир „Лъвски скок“, 

Международен ден на предизвикателството, Спортен празник за децата от детските 

градини, Спортно състезание „Мама, татко и аз“ , Международен турнир по баскетбол 

и други. 

За първа година се проведе Световен алпийски събор за катерачи от целия свят, 

съпроводен и с културно – музикална програма.  

 През цялата година в Центъра за работа с деца функционираха спортните школи 

по плуване и борба, в които се включиха около 200 деца, както от детските градини, 

така и от училищата на общината. 

През изминалата година Община Враца подкрепи финансово 14 клуба със  

средства за развитие на тяхната дейност с 80 000 лв., съобразно извършена оценка по 

методика, регламентирана в Наредбата за условията, реда и критериите за финансово 

подпомагане на спортните клубове. 

 

ЦЕЛ 3. Разширяване на възможностите за участие на децата с увреждания, 

децата в неравностойно положение и децата с асоциално поведение в различни 

форми на отдих, спорт, културни дейности и занимания по интереси. 

Дейност 3.1 Съдействие за безплатен достъп до организирани дейности на 

деца с увреждания, деца в неравностойно положение и деца с девиантно поведение до 

всички форми на занимания в общинските спортни бази и културни институции. 

Дейност 3.2 Повишаване на възможностите за кандидатстване по проекти, 

както за дообогатяване на съществуващите дейности, така и за творчески дейности 

и изяви на деца с увреждания и деца в неравностойно поведение. 

 

Във всички спортни бази и културни институции, Община Враца е осигурила 

безплатен достъп за всички желаещи деца с увреждания, както от специализирани 

институции и социални услуги в общността, така и за деца и младежи, отглеждани в 

семейна среда и интегрирани в учебните и детски заведения на територията на 

общината. Особен принос за включването на децата в неравностойно положение в 

организирани дейности имат и Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца, 

Драматично-куклен театър – Враца, Симфониета – Враца, Читалище „Развитие“ и др.  

Активно е сътрудничеството на Община Враца с НПО за включване в 

извънучилищни дейности на деца и младежи с девиантно поведение. С участието на 

СНЦ „Туристическо движение „Приказката“ – Враца, през 2014 г. бяха проведени над 

20 мероприятия, свързани със спортно-туристическата дейност, забавни и 

развлекателни игри, овладяване на знания относно историческото развитие на Враца и 

региона.  
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Активна помощ на децата в неравностойно положение, настанени в ДДЛРГ 

„Асен Златаров“ – Враца, оказва Фондаця „Тавита – България“, разработвайки и 

реализирайки проекти за включване на децата в различни форми на занимание и 

обучение, с цел социалното им включване и осигуряване на професионално 

консултиране и реализация. 

 

ЦЕЛ 4. Насърчаване на деца с изявени дарби. 

 

Дейност 4.1 Реализиране на Общинска програма на мерките за насърчаване на 

творческите заложби на деца с изявени дарби през 2014 г. в изпълнение на Наредбата 

за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби. 

 

През 2014 г. в изпълнение на Общинската програма на мерките за насърчаване 

на творческите заложби на деца с изявени дарби, Община Враца е изплатила на 

ученици от общински учебни заведения общо 20 570 лв. за 24 шестмесечни стипендии, 

7 четиримесечни стипендии и 6 еднократни финансови подпомагания.  
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