ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2020 ГОДИНА
Приета с Решение № 106/23.03.2020 г. на Общински съвет – Казанлък
ПРИОРИТЕТ I
Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата
Цели
Дейности
Отговорен орган
1. Развиване на мерки за 1.1.Осигуряване на финансова подкрепа на семейства, Дирекция „Социално
подкрепа на отговорно отговарящи на условията за месечно социално подпомагане за подпомагане”
родителство.
децата, които отглеждат.

Финансово осигуряване
В рамките на утвърдения
бюджет

1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на Дирекция „Социално
основната цел на Закона за закрила на детето – „отглеждане подпомагане“
на децата в семейна среда чрез развитие на алтернативни
услуги за деца, както и чрез предоставяне на финансови или
помощи в натура“.

В рамките на утвърдения
бюджет

1.3. Организиране и провеждане на тематични беседи за Община Казанлък
опасностите, които крие ранната бременност за майката и Дирекция „Социално
подпомагане”, ЦОП
бебето сред подрастващите и техните родители.

В рамките на утвърдения
бюджет на институциите

1.4. Прилагане на мерки за превенция и подпомагане на Дирекция „Социално
родители, срещащи трудности в процеса на отглеждане и подпомагане“, МКБППМН,
ЦОП
възпитание на децата си.
1.5 „Детска къща“ - развиване и предоставяне на подкрепа на
родители, семейства и общности за намаляване на случаите
на неглижиране, недобра грижа и осигуряване на възможност
за пълноценно ранно детско развитие на деца от различни
общности. Включва дейности за подкрепа от бременността на
майката до 6 – 7-годишна възраст на децата и семействата в с.
Горно Черковище, община Казанлък. Обхваща следните
направления: здраве; хранене; ранно учене; сигурност и
безопасност; отзивчиви родителски и професионални грижи;
превенция на ниво родилно отделение и в общността;
превенция на нежелана бременност и ранни бракове;
подкрепа за бременни здравно неосигурени жени и техните

Проект „Шанс за всяко
дете“ на сдружение
„Бъдеще за децата“
финансиран от фондация
„Лале“ и фондация „ОУК“.
Община Казанлък

В рамките на утвърдения
бюджет

В рамките на утвърдения
по проекта бюджет.

новородени бебета; различни форми на училище за бременни
и училище за родители; игрови сесии с деца и родители и др.
2. Развиване на мерки в 2.1. Популяризиране възможностите на социалните услуги за
подкрепа на родителите начините и видовете подкрепа за деца и семейства в нужда.
при наличие на риск за
изоставяне на детето.
2.2. Финансова и материална подкрепа за семейства, при
които има риск от изоставяне или извеждане на детето,
поради крайна бедност.

Дирекция „Социално
подпомагане”, ЦОП

В рамките на утвърдения
бюджет

Дирекция „Социално
подпомагане“, НПО,
МКБППМН

В рамките на утвърдения
бюджет, дарения

2.3. Осъществяване на мерки за предотвратяването на Дирекция „Социално
изоставянето,
чрез
осигуряване
на
педагогическа, подпомагане“, ЦОП
психологическа и правна помощ на родителите. Насочване
към подходящи социални услуги в общността.

В рамките на утвърдения
бюджет

2.4. Диагностициране в ранен етап на изоставянията на ниво Дирекция „Социално
родилен дом – ежедневен контакт на социален работник с подпомагане“
необходимата квалификация с родилките и бременните в ЦОП
АГО на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. Казанлък.

В рамките на утвърдения
бюджет

2.5. Работа на Общински координационен механизъм за Отговорни институции и
деинституционализация на деца.
НПО

В рамките на утвърдения
бюджет
и дарения
Услугата е ДДД и след
проведен конкурс се
управлява от фондация
„Сийдър“

3.
Развиване
и 3.1. Предоставяне не социални услуги от резидентен тип в три
предоставяне
на Центъра за настаняване от семеен тип за деца/младежи и
социални
услуги
в защитено жилище в гр. Казанлък.
общността за подкрепа
на децата и семействата.
3.2. Предоставяне на качествени услуги в Център за социална
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, в
подкрепа на децата с увреждания и техните семейства.

Община Казанлък, ДСП,
НПО

Община Казанлък, НПО,
СНЦ „Бъдеще за децата“

3.3. Дневен център за деца с увреждания - предоставяне на Община Казанлък, ДЦДУ
качествени социални услуги в общността, за подкрепа на деца
с трайни увреждания и техните семейства, чрез осигуряване
на условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и
рехабилитационните им потребности, както и на
потребностите им от организация на свободното време.

Услугата е ДДД и след
проведен конкурс се
управлява от СНЦ „Бъдеще
за децата“
Услугата е ДДД
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Предоставяне на дневни и почасови грижи, консултация на
семейства на деца с поведенчески проблеми. Консултиране на
педагози в детски градини, в чиито групи има деца със
специални потребности и поведенчески проблеми.
Предоставяне на допълнителни дейности в ДЦДУ –
трудотерапевтични
дейности
в
работилницата
за
трудотерапия. Работа със семействата чрез изграждане на
група за взаиомопомощ и регулярни срещи в малки групи.
3.4. Предоставяне на комплекс от социални услуги в Център Община Казанлък, ЦОП,
за обществена подкрепа – превенция на изоставянето на деца ДСП, СНЦ „Бъдеще за
и настаняването им в специализирана институция; превенция децата“
на отпадането от училище; превенция на отклоняващо
поведение, работа с деца с отклоняващо се поведение и
други; семейно консултиране; подкрепа и развитие на
родителските умения; превенция на насилието и
неглижирането; семейно планиране; предоставяне на
обучения за кандидат-осиновители и др.

Услугата е ДДД и след
проведен конкурс се
управлява от СНЦ
„Бъдеще за децата“

3.5. Кандидатстване по процедура „Продължаваща подкрепа Община Казанлък
за деинституционализация на децата и младежите” – ЕТАП 2
– предоставяне на социални и интегрирани здравно-социални
услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ 1. Целта е да
продължи подкрепата на процеса по деинституционализация
на грижата за децата, настанени в домовете за деца, лишени
от родителска грижа и закриване на тези институции.
Изпълнението й ще обезпечи предоставянето на новите
услуги в общността на територията на цялата страна, за които
е изградена подходящата инфраструктура със средства от
Оперативна програма „Региони в растеж“, както и ще
допринесе за постигане на основната цел на Национална
стратегия „Визия за деинституционализацията на децата в
Република България“, а именно гарантиране на правото на
децата на семейна среда и на достъп до качествена грижа и
услуги според индивидуалните потребности.

ОПРЧР 2014-2020 г.,
процедура чрез директно
предоставяне на
безвъзмездна финансова
помощ № BG05M9OP0012.019 „Продължаваща
подкрепа за
деинституционализация на
децата и младежите –
ЕТАП 2 – предоставяне на
социални и интегрирани
здравно-социални услуги
за деца и семейства“
КОМПОНЕНТ 1.

4.
Развитие
на 4.1. Развиване на социалната услуга „приемна грижа“, Община Казанлък,
алтернативни семейни съгласно партньорско споразумение между Агенция за Дирекция „Социално
грижи.
социално подпомагане и Община Казанлък по проект подпомагане”
„Приеми ме 2015“. Осигуряване на допълнителна подкрепа на
приемните семейства от страна на граждани и организации.

В рамките на утвърдения
бюджет по проект „Приеми
ме 2015“ в партньорство с
АСП
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Проучване на потребностите от услугата в община Казанлък.
4.2. Консултиране, насочено към подобряване качеството на Дирекция „Социално
грижи за настанените деца в семейства на близки и роднини подпомагане”, НПО, ЦОП
или в приемни семейства

В рамките на утвърдения
бюджет

4.3. Оценяване на 2 бр. професионални приемни семейства, ОЕПГ, ДСП, Комисия по
подходящи за отглеждане на деца на възраст от 0 години до 6 приемна грижа към РДСП
години, с или без здравословни проблеми, без значение на
пол и етнос.

В рамките на утвърдения
бюджет по проект „Приеми
ме 2015“ в партньорство с
АСП

5.
Осигуряване
на
достъп до дневни и
почасови
грижи
и
консултативни услуги за
деца с увреждания.

5.1. Подобряване качеството на живот и създаване на умения
за социалното включване на децата с увреждания, чрез
осигуряване на адекватна и гъвкава дневна и почасова грижа
както и на консултативни услуги.
Предоставяне на транспорт за деца с увреждания до ДЦДУ.

В рамките на утвърдения
бюджет

6. Приобщаване
на
децата
с
увреждания/специални
потребности
в
общността.

6.1 Развиване на умения за социално включване на децата с ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ
увреждания чрез планирана индивидуална работа на Община Казанлък
специалистите,
организирани
групови
мероприятия,
инициативи с насоченост към общността.

В рамките на утвърдените
бюджети

6.2 Изграждане на социални умения на децата, необходими за ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ,
включването им в социалния живот на детските градини и Община Казанлък
училищата.

В рамките на утвърдените
бюджети

6.3 Популяризиране на дейността на ДЦДУ в обществото чрез ДЦДУ,
включване на потребителите в празничния календар на Община Казанлък
общината; провеждане на мероприятия; поддържане на
активност в социалните мрежи; реализиране на съвместни
инициативи с институции от Общината и НПО.

В рамките на утвърдените
бюджети

6.4. Запознаване на общността с различни социално значими ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ,
увреждания/специални потребности и промяна на нагласите Община Казанлък, НПО
към тях – отбелязване на международни дни, посветени на
различни социално значими заболявания и увреждания;
провеждане на мероприятия, които целят да покажат хората с
увреждания като социални
личности с принос към
общността; осъществяване на съвместни дейности с други
организации и др.

В рамките на утвърдените
бюджети

Дирекция „Социално
подпомагане“,
Община Казанлък, ДЦДУ,
ЦСРИ, НПО
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ПРИОРИТЕТ II
Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца
Цели
1.
Осигуряване
на
качествено образование
и подготовка за попълна реализация на
всички деца.

Дейности
Отговорен орган
Финансово осигуряване
1. Превенция на отпадането от училище:
РУО, Община Казанлък, В рамките на утвърдените
1.1. Обхващане и задържане в образователната система на ДСП,
РУ
на
МВР, бюджети
деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна училища, детски градини
възраст и устойчивост на обхвата.
1.2. Прилагане на процедурата за налагане
административни мерки по чл. 347 от Закона
предучилищно и училищно образование (ЗПУО).

на Община Казанлък
за

Неприложимо

1.3. Подпомагане на пълноценното участие в учебно- Училища
възпитателния процес на ученици в неравностойно социално Община Казанлък
положение (осигуряване на средства за участие в екскурзии,
лагери, пленери, състезания и др.).

В рамките на утвърдения
бюджет или в партньорство
с НПО

1.4. Тематична квалификационна дейност на педагогическата Училища
колегия.

В рамките на утвърдения
бюджет

1.5. Усъвършенстване на системата от мерки за работа със Училища
семействата на необхванатите и отпаднали от училище деца.
Община Казанлък

В рамките на утвърдения
бюджет

1.6. Повишаване ролята на училищните настоятелства и Училища
обществените съвети към детските градини и училищата в Училищни настоятелства
създаването на стимулираща учебна среда.

В рамките на утвърдения
бюджет

1.7. Подобряване условията за интеграция на децата и Община Казанлък
учениците от етническите малцинствени групи на Училища
територията на община Казанлък.
Детски градини

В рамките на утвърдения
бюджет и по проекти с
външно финансиране

2. Превенция на агресията и насилието в образователните Училища, Детски градини,
институции.
РУО – Стара Загора, ДСП,
ДПС при РУ на МВР,
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МКБППМН
2.
Образование,
достъпно до всички
деца. Продължаване на
политиката
за
включващо обучение на
децата със специални
образователни
потребности (СОП) и
подобряване качеството
на
образователната
система.

2.1. Изпълнение на дейностите по предоставяне на обща и
допълнителна подкрепа за деца и ученици, съгласно Наредба
за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от
20.10.2017 г.

Училища
Детски градини
Община Казанлък
РЦПППО
НПО

2.2. Подпомагане на пълноценното участие в учебно- РУО – Стара Загора,
възпитателния процес на ученици със СОП чрез осигуряване Детски градини, Училища
на необходимите средства, условия, материали и др.

В рамките на утвърдения
бюджет

за РУО – Стара Загора,
Детски градини, Училища

В рамките на утвърдения
бюджет

2.3. Провеждане
преподаватели.

на

квалификационни

курсове

2.4. Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, Община Казанлък
включително в детските градини и училища, към Училища
Детски градини
потребностите на децата със СОП.
3.
Развиване
професионалното
образование

на 3.1. Разширяване на обхвата на дуалното образование чрез РУО, Община Казанлък,
оценка на ефективността и засилване на партньорствата с училища
местния бизнес.

4.
Осигуряване
на
възможности
за
включване на децата в
неформално
образование

В рамките на утвърдения
бюджет

4.1. Развиване на дейностите на Центъра за подкрепа за Община Казанлък, ОДК
личностно развитие – ОДК „Св. Иван Рилски“ чрез „Св. Иван Рилски“,
стимулиране развитието на творческите им заложби. училища, детски градини
Включване на повече деца в извънучилищните дейности в
областите на изкуството и спорта.

В рамките на утвърдения
бюджет
и по проекти с външно
финансиране
В рамките на утвърдения
бюджет
В рамките на утвърдения
бюджет

4.2. Организиране на национални конкурси, включени в
Националния календар за изяви по интереси на МОН
4.3. Участие в различни национални, регионални,
международни и др. конкурси, фестивали и състезания.
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ПРИОРИТЕТ III
Подобряване здравето на децата
Цели

Дейности

Отговорен орган

1. Разширяване на
обхвата и повишаване
качеството на грижите
за децата в ранна
възраст. Повишаване на
здравната култура в
семейството.

1.1. 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.

Община Казанлък, РЗИ
Дневни детски ясли,
Детски градини, ДЦДУ
ОПКМДМК,
Здравни медиатори

В рамките на утвърдения
бюджет

2. Развиване на
профилактичните мерки
за опазване здравето на
децата и намаляване на
броя на децата,
страдащи от социално –
значими заболявания.
Повишаване здравната
култура на децата.

2.1. Провеждане на кампании и инициативи по Национална
програма за превенция на хроничните незаразни болести
(НППХНБ) 2014-2020 г. за информиране на децата и
младежите за:
• рисковете за здравето при употребата на тютюневи
изделия и употребата на наркотични вещества
• злоупотребата с алкохол
• развитието на зависимости;
• за двигателната активност;
• за здравословното хранене и начин на живот;
• за борба с наднорменото тегло при децата и рисковите
фактори свързани с него;
• превенция на рисковото сексуално поведение.

РЗИ, Община Казанлък,
Здравни медиатори, НПО,
Училища
Детски градини

В рамките на утвърдения
бюджет

РЗИ, Училища, Здравни
2.2. Провеждане на информационни кампании по превенция
медиатори, НПО
на ранната бременност, раждане и майчинство.
2.3. Системно проследяване ваксинирането на деца от РЗИ, Училища, Детски
рисковите общности – информиране, мотивиране.
заведения, Педиатри и
лични лекари,
практикуващи на

Финансово осигуряване

В рамките на утвърдения
бюджет

В рамките на утвърдения
бюджет
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територията на общината,
Здравни медиатори,
Младежки организации
съвместно с Община
Казанлък

3.
Повишаване
на
информираността
на
децата
за
разпространението
на
ХИВ/СПИН,
болести,
предавани по полов път
и
злоупотреба
с
психоактивни вещества.

2.4. Обучения, семинари, форуми, дискусии и др.
за Община Казанлък, РЗИ,
повишаване квалификацията на медицинските специалисти, НПО
работещи в детско и училищно здравеопазване.

В рамките на утвърдения
бюджет

3.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване
на информираността на децата за разпространение на
ХИВ/СПИН и употреба и злоупотреба с психоактивни
вещества.

РЗИ, Училища, ДПС при
РУ на МВР, Педиатри и
ОПЛ, БМЧК, МКБППМН,
Младежки организации
съвместно с Община
Казанлък, ЦОП

В рамките на утвърдения
бюджет

3.2.
Работа
по
Координационния
механизъм
за Институциите, включени в
взаимодействие при работа по случаи на деца, заразени с комисията
ХИВ, Хепатит В и С и сексуално предавани инфекции.

В рамките на утвърдения
бюджет

ПРИОРИТЕТ IV
Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и просия
Цели
1. Повишаване
осведомеността на
обществото, децата и на
техните семейства,
относно правата на
детето, насилието над
деца и стимулиране на
активното им участие в
противодействие на
насилието.

Дейности
Отговорен орган
1.1. Реализиране на дейности по Национална програма РУ на МВР
„Работа на полицията в училище“.
ДПС, МКБППМН

Финансово осигуряване
В рамките на утвърдения
бюджет

1.2. Провеждане на информационна кампания за превенция на МКБППМН, ДПС
насилието и организиране на групови беседи с ученици във педагогически съветници и
психолози към училища
връзка с превенция на насилието.

В рамките на утвърдения
бюджет
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2. Повишаване на
професионалната
компетентност на
специалистите,
работещи с деца, за
разпознаване на
белезите за насилие и
незабавно
сигнализиране.

3. Развиване на услуги,
насочени към превенция
на
насилието
и
възстановяване
и
реинтеграция
в
семейството, училището
и обществото на деца,
жертви на насилие,
особено на сексуално
насилие, трафик, найтежки форми на детски
труд.

2.1. Обучения, семинари и работни срещи, свързани с
разпознаване белезите на насилие и дейности по
предотвратяване на риска от насилие в семейството,
училището и на улицата.

Община Казанлък,
Училища, Дирекция
„Социално подпомагане“,
НПО, РУ на МВР

В рамките на утвърдения
бюджет

2.2. Осъществяване на акции, с цел превенция на попадането РУ на МВР, МКБППМН
на деца на улицата.
Дирекция „Социално
подпомагане”

В рамките на утвърдения
бюджет

2.3. Участие в обучения за повишаване на квалификацията на МКБППМН
членовете на МКБППМН. Обмяна на опит с други подобни
институции.

В рамките на утвърдения
бюджет

2.4. Популяризиране на съществуващите линии за Дирекция „Социално
сигнализиране за деца в риск телефон 0 80019 100, както и на подпомагане“, РУ на МВР
тел. 112
Училища

В рамките на утвърдения
бюджет

3.1. Включване на жертвите на трафик в подходящи форми на
обучение и квалификация.

Дирекция „Бюро по труда“

В рамките на утвърдения
бюджет

3.2. Работа на Консултативен кабинет към МКБППМН.

МКБППМН

В рамките на утвърдения
бюджет

3.3.
Работа
по
Координационния
механизъм
за Институциите, включени в
взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на комисията
насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при
кризисна ситуация.

В рамките на утвърдения
бюджет

3.4. Работа по Координационен механизъм за намаляване на Община Казанлък, РУ на
МВР, ДПС, ДСП чрез ОЗД,
детската просия.
МКБППМН, ЦОП

В рамките на утвърдения
бюджет

3.5. Работа по случаи на непридружени деца, търсещи и/или Община Казанлък, РУ на
МВР, ДПС, ДСП чрез ОЗД,
получили международна закрила.
МКБППМН, ЦОП

В рамките на утвърдения
бюджет

4. Намаляване броя на 4.1. Повишаване информираността на децата и учениците за Детски градини, Училища,
децата пострадали или поведението им като участници в пътното движение чрез РУ на МВР
жертви
на
пътно провеждане на беседи, викторини, състезания, изложби и др.
транспортни
произшествия.
Община Казанлък, РУ на

В рамките на утвърдения
бюджет
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4.2. Общински мероприятия за популяризиране правилата за МВР, НПО и други
безопасност на движение по пътищата.
5.
Намаляване
на 5.1. Кампании за превенция на насилието в училище – Ден на
насилието в училище.
розовата фланелка и др.

Училища, НПО

В рамките на утвърдения
бюджет
В рамките на утвърдените
бюджети

ПРИОРИТЕТ V
Насърчаване участието на децата в обществения живот
Цели
1. Консултиране на
мнението на децата при
изработване и прилагане
на политиките, свързани
с техните права и
отговорности
и
повишаване
информираността
на
децата за техните права.

Дейности
1.1. Разширяване на обхвата на обучението по правата на
човека и правата на детето в средното образование и
предучилищната
подготовка
и
възпитание
чрез
общообразователната им подготовка, извънкласни и
извънучилищни
дейности,
популяризиране
на
специализираната електронна страница на ДАЗД.

1.2. Работа на Младежки общински съвет и осигуряване на Община Казанлък, МОС,
широко участие на децата в прилагане на местната политика МКБППМН
за децата.

В рамките на утвърдения
бюджет

2.
Създаване
на
механизъм
за
сътрудничество между
училищните
съвети,
местната власт и НПО.

2.1. Съдействие от страна на МКБППМН на дейността на МКБППМН
ученическите съвети.

В рамките на утвърдения
бюджет

2.2 Подкрепа и насърчаване на младежките инициативи, Община Казанлък
допринасящи за обогатяване на културния и социален живот МКБППМН, МОС
на младите хора в общината.
Училища

В рамките на утвърдения
бюджет

3. Развитие на
доброволчеството.

3.1. Популяризиране и насърчаване на доброволчеството.

Община Казанлък
МКБППМН, МОС, НПО,
Училища, детски градини,

В рамките на утвърдения
бюджет

благотворителни Община Казанлък
МКБППМН, МОС, НПО
Училища, детски градини,

В рамките на утвърдения
бюджет

3.2. Организиране
инициативи.

и

провеждане

на

Отговорен орган
Дирекция „Социално
подпомагане“
МКБППМН
Училища

Финансово осигуряване
В рамките на утвърдения
бюджет
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ПРИОРИТЕТ VI
Закрила на деца с изявени дарби – общо 30 000 лв.
Цели
1. Увеличаване броя на
децата, участващи в
различни спортни,
културни,
развлекателни дейности,
клубове по интереси и
други занимания в
свободното време
2. Насърчаване на
творческите заложби и
потребности на децата.

Дейности
1.1. Участие в ученически игри.

Отговорен орган
Училища
Община Казанлък

1.2. Организиране на мероприятия по повод различни Училища, детски градини
празници.
Община Казанлък

Финансово осигуряване
В рамките на утвърдените
бюджети
и
Спортен
календар
на
Община
Казанлък
В рамките на утвърдените
бюджети

2.1. Средства за активно включване на децата в творчески Община Казанлък
дейности, школи, кръжоци, курсове и художествени
формации към читалища, Община, ОДК и др.

2 000 лв.

2.2. Създаване на възможност за активиране на свободното Община Казанлък
време на децата с подходящи културни, спортни,
образователни дейности, като се използват възможностите на
културните институти и спортната база – театър, стадион,
библиотека и др.

1 000 лв.

2.3. Подпомагане за участие в национални, международни Община Казанлък
конкурси, олимпиади и състезания.

10 500 лв.

лагер – школи на Община Казанлък
Училища

3 780 лв.

2.4. Организиране по направления
общинско ниво през ваканциите.
3. Мерки за осигуряване
на възможности и
условия за постъпване в
спортни училища и
училища по изкуствата.

3.1. Проучване на индивидуалните възможности и интереси Училища
на децата с изявени дарби и насочването им към подходящи ОДК „Св. Иван Рилски“
учебни заведения и към подходящи форми за ангажиране на
свободното им време.

4. Стимулиране на деца
с изявени дарби чрез
предоставянето на
стипендия

4.1. Предоставяне на финансови средства по Наредба за Община Казанлък
условията и реда за осъществяване на закрила на деца с
изявени дарби и Програма на мерките за закрила на деца с
изявени дарби за 2019 година.

В рамките на утвърдените
бюджети

От съответното
министерство
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4.2. Едногодишна стипендия на дете, класирало се на първо,
второ и трето място на конкурс, олимпиада или състезание в Община Казанлък
областта на изкуството, науката и спорта на национално и
международно равнище, включени в Програмата на мерките
за закрила на деца с изявени дарби за 2019 година, в
категории и възрастови групи, които не получават стипендии
от съответното министерство (7 стипендии по 130 лева
месечно) – критерии и правила (Приложение 1).
5. Стимулиране на
творческите заложби на
децата в детските
градини.

5.1. Подготовка за участие в конкурси и организиране на
конкурси.

Община Казанлък

10 920 лв.

1 800 лв.

Използвани съкращения:
БМЧК – Български младежки червен кръст
ДДД – Делегирана държавна дейност
ДПС – Детска педагогическа стая
ДСП – Дирекция „Социално подпомагане”
ДЦДУ – Дневен център за деца с увреждания
ОЕПГ – Областен екип по приемна грижа
ЗЖ – Защитено жилище
МКБППМН – Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
НПО – Неправителствена организация
ОДЗ – Отдел „Закрила на детето“
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РИО – Регионален инспекторат по образование
РЦПППО – Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование
ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип
ЦОП – Център за обществена подкрепа
ЦСРИ – Център за социална рехабилитация и интеграция
МОС – Младежки общински съвет
ОПКМДМК – Общинско предприятие „Кухня майка, в т. ч. дейност Детска млечна кухня“
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Нормативна уредба, използвана при съставяне на програмата:
1. Закон за предучилищно и училищно образование
2. Наредба за приобщаващото образование
3. Закон за закрила на детето
4. Правилник за прилагане на закона за закрила на детето
5. Закон за здравето
6. Областна стратегия за развитие на социалните услуги (2016-2020 година) – област Стара Загора
7. Наредба № 1 от м. януари 2009 година за обучение на деца със СОП и/или с хронични заболявания
8. Закон за МВР
9. ЗБППМН
10. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби
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Приложение 1
Правила и критерии за получаване на стипендии по Приоритет VІ, цел 4, дейност
4.2 от Общинска програма за закрила на детето – 2020 г.,
приети с Решение № 106/23.03.2020 г. на Общински съвет - Казанлък
Условия
1. Стипендия се присъжда на ученик от общинско или държавно училище в дневна
форма на обучение, с изключение на ученик, който е бил одобрен със заповед на кмета
на община Казанлък за същата чрез Общинската програма за закрила на детето през м.
октомври 2019 г.
2. Областите за кандидатстване са:
2.1. Наука и техника;
2.2. Изкуство и култура;
2.3. Спорт.
3. При присъждане на стипендия се вземат предвид следните критерии:
3.1. Документи, подадени в срок.
3.2. Спечелено първо, второ или трето място на световно/международно, европейско,
балканско и/или национално ниво за 2019 г. (от м. септември до м. декември вкл.) и
2020 г. (минимум две места от различни състезания, фестивали и др.), съгласно
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2019 г. и 2020 г., в
категории и възрастови групи, които не получават стипендии от съответното
министерство.
3.3. Ранг на състезания, фестивали и др.:
- световни/международни;
- европейски;
- балкански;
- национални.
3.4. Ранг на заето място:
- лауреат;
- първо;
- второ;
- трето.
4. Всеки ученик има право да кандидатства само в една област.
5. Всеки ученик има право само на една стипендия по Правила за условията и реда за
отпускане на общински стипендии на ученици с изявени дарби от Община Казанлък.
6. Да няма отпусната стипендия по Наредба за условията и реда за осъществяване на
закрила на деца с изявени дарби.
7. При наличие на основания за получаване на стипендия и по Наредба за условията и
реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби за периода на отпускане на
общинската стипендия родителят писмено заявява от коя стипендия ще се възползва за
детето си.
При равностойни показатели предимство имат кандидатите, които предоставят поголям брой сертификати за 2019 г. и 2020 г. по ранг на състезания, фестивали и др. и
ранг на заети места, включени в Програмата на мерките за закрила на деца с изявени
дарби за 2019 г. и 2020 г., в категории и възрастови групи, които не получават
стипендии от съответното министерство, по-висок годишен успех за учебната
2019/2020 година.

Документи за кандидатстване
1. Формуляр за кандидатстване по образец;
2. Служебна бележка от учебно заведение, че кандидатът е ученик в редовна форма
на обучение;
3. Справка за годишния успех през учебната 2019/2020 година;
4. Копие от сертификати, грамоти и други за спечелени първо, второ или трето
място в национални или международни прояви в областта, за която се
кандидатства;
5. Мотивационно писмо;
6. Препоръка от преподавател в областта, за която се кандидатства.
Ред за отпускане на стипендия
1. Приемане на документи - от 01.09.2020 г. до 15.09.2020 г. в деловодството на
Община Казанлък (гише № 2 на Център за информация и услуги на гражданите)
2. Комисията разглежда подадените кандидатури и излиза с решение в срок до
30.09.2020 г.
3. Протокол от Решението на Комисията се представя на Кмета на общината.
4. Кметът на Община Казанлък издава Заповед за отпускане на стипендията.
5. Стипендията се изплаща на месечни вноски чрез касата на Функция
„Образование“, Община Казанлък.
6. Правото на подпомагане се губи в следните случаи:
6.1. Когато ученикът прекъсне или повтори учебната година (с изключение на
случаите по болест)
6.2. Когато ученикът има наложено наказание от Педагогическия съвет.
6.3. Ученикът губи правото на подпомагане при констатирани случаи на
противообществени прояви или при влязла в сила присъда.

ДО
Г-ЖА ГАЛИНА СТОЯНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА КАЗАНЛЪК

ИСКАНЕ
за отпускане на стипендия на дете с изявени дарби
От ..................................................................................................................................................................
(име, презиме и фамилия)
лична карта № ...................., издадена на ........................от ....................., ЕГН .....................................,
настоящ адрес: ..........................................................................................................., тел. .........................
На основание Правила и критерии за получаване на стипендии по Приоритет VІ, цел 4,
дейност 4.2 от Общинска програма за закрила на детето – 2020 г., приети с Решение №
…………….….г. на Общински съвет – Казанлък, отправям искане за отпускане на стипендия на
сина ми/дъщеря ми:
...................................................................................................................., ЕГН ...................................,
(име, презиме, фамилия на детето)
..................................................................................................................................................................,
(настоящ адрес на детето)
Ученик/чка в ..............клас на ......................................................................................................................
Декларирам, че синът ми/дъщеря ми не получава стипендия по Наредба за условията и реда за
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби.
Прилагам следните документи:
1. ....................................................................................................................................................

2. ....................................................................................................................................................
3. ....................................................................................................................................................
4. ....................................................................................................................................................
5. ....................................................................................................................................................
6. ....................................................................................................................................................

Подпис: ........................

