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ДО 
Г-Н НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 
КАЗАНЛЪК 
 
 

ДОКЛАД 
 

Пo чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет 
от Галина Георгиева Стоянова – кмет на община Казанлък 

 
 
ОТНОСНО: Приемане на отчет на Общинска програма за закрила на детето – 2021 
година и приемане на Общинска програма за закрила на детето – 2022 година. 

 
 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 
Моля по внесения от мен доклад Общински съвет да се произнесе на следващото си 
заседание през 2022 година. 

 
 

МОТИВИ: Съгласно чл. 20а, ал. 3 от Закона за закрила на детето Комисия за детето е 
обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на територията на 
общината и формира и осигурява осъществяването на местната политика по закрила на 
детето. Със заповед на Кмета на община Казанлък е определен съставът на Комисията за 
детето в община Казанлък, който включва представители на Общинска администрация –
Казанлък, Районно управление на МВР – Казанлък, Регионално управление на 
образование – Стара Загора, Регионална здравна инспекция – Стара Загора, Дирекция 
„Социално подпомагане“ – Казанлък, Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни – Община Казанлък, както и на доставчици на 
социални услуги в общината (ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ и др.). Част от дейността на Комисията, 
съгласно чл. 6, ал. 2, т. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, е 
разработване на Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на 
децата и техните семейства в съответната община. 

Общинската програма за закрила на детето се разработва въз основа на целите и 
принципите на Закона за закрила на детето и Правилника за неговото прилагане, 
Конвенцията на ООН за правата на детето и подзаконовите нормативни актове и 
национални стратегически документи, свързани с осигуряване правата на децата.  

Основната цел на програмата е да бъдат определени местните приоритети в 
областта на закрила на детето, както и да се спомогне за по-ефективна защита и гаранция 
на основните права на децата в община Казанлък във всички сфери на обществения 
живот. Повишаване благосъстоянието на децата изисква целенасочена работа на всички 
структури, органи и институции на местно ниво, имащи отношение към детето и неговото 
семейство, във всички основни области – образование, здравеопазване, спорт, свободно 
време, културни и социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена 
среда и сигурност. Програмата документира волята и готовността на институциите в 
общината за повишаване качеството на живот на децата. 
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Отчетът за изпълнение на дейностите по Общинска програма за закрила на детето – 
2021 г. (приета с Решение № 403/27.04.2021 г. на Общински съвет – Казанлък) е изготвен 
от Комисията за детето в община Казанлък. При осъществяване на заложените дейности 
по закрила на детето през 2021 г., въпреки извънредната ситуация в страната се постигна 
много добро сътрудничество и координация между различните институции за повишаване 
благосъстоянието на децата и техните семейства в община Казанлък. 

Комисията за детето разработи настоящата Общинска програма за закрила на 
детето – 2022 година след проведено обсъждане в електронна среда на всички 
предложения от отговорните институции. Дейностите, включени в Програмата, са 
съобразени с потребностите и грижата за децата в община Казанлък и са предложени от 
широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, 
развитието, интересите и безопасността на децата. 

Заложени са реално изпълними дейности, които да спомагат за развитието на 
политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и 
гаранции на основните права на децата във всички сфери на обществения живот. 
   

 
Във връзка с гореизложеното предлагам следния 

 
ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 
Общински съвет – Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 6, т. 12 и т. 23, във връзка с чл. 
20 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, 
 

 
РЕШИ: 

 
1. Приема отчет на Общинска програма за закрила на детето – 2021 година. 
2. Приема Общинска програма за закрила на детето – 2022 година 

  
Настоящият акт да се изпрати на Кмета на община Казанлък и Областния 

управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му. 
Препис от решението да се изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за 

преглед по реда на общия надзор за законност. 
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 

45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му. 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен 

съд – Стара Загора. 
 
 
АДРЕСАТ НА АКТА: Кмет на община Казанлък 

 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЯТА НА КОМИСИИ: 
Габриела Попова, старши експерт „Образование“  
 
ДОКЛАДЧИК ПРИ РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩИНСКИЯ 

СЪВЕТ: Галина Стоянова, Кмет на община Казанлък 
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Предоставям материалите и в електронен вид. 
 
Приложение:  
Отчет на Общинска програма за закрила на детето – 2021 година. 
Общинска програма за закрила на детето – 2022 година. 

 
 

 
С уважение, 
 
ГАЛИНА СТОЯНОВА 
Кмет на община Казанлък 
 
 
 
 
Съгласували: 
Лилия Цонкова, заместник-кмет на община Казанлък 
 
Миглена Толева – Илиева, главен юрисконсулт 
 
Изготвил: 
Габриела Попова, старши експерт „Образование“ 
 



Приложение 1  
 

Правила и критерии за получаване на стипендии по Приоритет VІ, цел 4, дейност 4.2 
от Общинска програма за закрила на детето – 2022 г., приети  

с Решение № …………………….…..…………2022 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 2021 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 2021 г. (от м. септември до м. декември 
вкл.) и 2022 г. (минимум две места от различни състезания, олимпиади, конкурси и др.), 
съгласно Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2021 г. и 2022 г., в 
категории и възрастови групи, които не получават стипендии от съответното 
министерство. 

3.3. Ранг на състезания, олимпиади, конкурси и др.: 
- световни/международни; 
- европейски; 
- балкански; 
- национални. 

3.4. Ранг на заето място: 
- първо; 
- второ; 
- трето. 

 
4. Всеки ученик има право да кандидатства само в една област за отпускане на 

стипендия, съгласно настоящите Правила. 
5. Кандидатстващите за общинска стипендия ученици следва да не са стипендианти 

към съответните министерства, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване 
на закрила на деца с изявени дарби. 

6. 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 по-

голям брой сертификати за 2021 г. и 2022 г. по ранг на заети места и ранг на състезания, 
олимпиади, конкурси и др., включени в Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби за 2021 г. и 2022 г., в категории и възрастови групи, които не получават 
стипендии от съответното министерство, както и по-висок годишен успех за учебната 
2021/2022 година. 



Документи за кандидатстване 
 

1. Формуляр за кандидатстване по образец; 
2. Служебна бележка от образователната институция, че кандидатът е ученик в 

редовна форма на обучение; 
3. Справка за годишния успех през учебната 2021/2022 година; 
4. Копие от сертификати, дипломи, 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 01.09.2022 г. до 15.09.2022 г. в деловодството на 

Община Казанлък (гише № 2 на Център за информация и услуги на гражданите) 
2. Комисия, определена със Заповед на Кмета на община Казанлък, разглежда 

подадените искания за отпускане на стипендия и представя протокол от 
заседанието на Кмета на общината за утвърждаване. 

3. В срок до 30.09.2022 г. Кметът на община Казанлък издава Заповед за отпускане на 
стипендии на одобрените кандидати.  

4. Стипендията се изплаща на ежемесечно на касата на Функция „Образование“, 
Община Казанлък. 

5. Правото на подпомагане се губи в следните случаи: 
5.1. Когато ученикът прекъсне или повтори учебната година (с изключение на 

случаите по болест). 
5.2. Когато ученикът има наложено наказание от Педагогическия съвет. 
5.3. 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) 
 

постоянен адрес: ........................................................................................................, тел. ......................... 
 
адрес за контакт:…………………………………………………………………………………………... 
 
На основание Правила и критерии за получаване на стипендии по Приоритет VІ, цел 4, 
дейност 4.2 от Общинска програма за закрила на детето – 2022 г., приети с Решение № 
…………….……………………..2022 г. на Общински съвет – Казанлък, отправям искане за 
отпускане на стипендия на сина ми/дъщеря ми: 
 

...................................................................................................................., ЕГН ........................................., 
                (име, презиме, фамилия на детето) 
 

......................................................................................................................................................................., 
(постоянен адрес на детето и адрес за контакт, ако е различен от постоянния) 

 

Ученик/чка в ..............клас на ...................................................................................................................... 
 

Класиран/а в конкурс от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби на: 
 
1. ………………. място на…………………………………………………………………........................ 
     (наименование на конкурс, олимпиада, състезание) 
 

2. ………………. място на…………………………………………………………………........................ 
     (наименование на конкурс, олимпиада, състезание) 
 

3. ………………. място на…………………………………………………………………....................... 
     (наименование на конкурс, олимпиада, състезание) 
 
 

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. ....................................................................................................................................................  
 
 
Подпис: ........................ 



             ОТЧЕТ НА ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2021 ГОДИНА        

Приета с Решение № 403/27.04.2021 г. на Общински съвет – Казанлък 
 

ПРИОРИТЕТ I 
 

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата 
 

Цели Дейности Отговорен 
орган 

Финансово 
осигуряване Изпълнение 

 
1. Развиване на 
мерки за 
подкрепа на 
отговорно 
родителство. 

 
1.1. Осигуряване на финансова 
подкрепа на семейства, 
отговарящи на условията за 
месечно социално подпомагане за 
децата, които отглеждат. 
 
 
1.2. Подкрепа на семействата в 
съответствие и изпълнение на 
основната цел на Закона за закрила 
на детето – „отглеждане на децата 
в семейна среда чрез развитие на 
алтернативни услуги за деца, както 
и чрез предоставяне на финансови 
или помощи в натура“. 
 
 
1.3. Организиране и провеждане на 
тематични беседи за опасностите, 
които крие ранната бременност за 
майката и бебето сред 
подрастващите и техните 
родители. 
 
1.4. Прилагане на мерки за 
превенция и подпомагане на 
родители, срещащи трудности в 
процеса на отглеждане и 
възпитание на децата си. 

 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане” 
 
  
 
 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“ 
 
 
 
 
 
 
 
Община 
Казанлък 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
ЦОП 
 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“, 
МКБППМН, 
ЦОП 

 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет на 
институциите 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 

Дирекция „Социално подпомагане“ (ДСП) – Казанлък е орган по 
закрила на детето, който осъществява своята дейност чрез отдел 
„Закрила на детето“ (ОЗД). Всеки случай на дете е индивидуален, 
поради което при постъпване в ОЗД на сигнали за нарушени права на 
дете или при самосезиране се извършва проучване на конкретния случай 
и се предприемат мерки за защита правата и интересите на детето 
възможно на-бързо. 

През 2021 г. са подадени 125 заявления-декларации за получаване 
на месечна помощ на деца с трайни увреждания.  На основание Закона за 
семейни помощи за деца са подадени  4763 заявления-декларации. През 
същата година 1252 семейства са получили месечна целева помощ при 
обявено извънредно положение или обявена извънредна епидемична 
обстановка.  
През 2021 г., ДСП, Казанлък е подпомогнала в натура 96 непълнолетни 
майки по чл. 7, ал. 1 от  ЗСПД, както и 52 непълнолетни майки по чл. 8,  
ал. 1 от ЗСПД. 

Социални работници от ОЗД и Център за обществена подкрепа 
(ЦОП) консултират и предприемат действия, спрямо подрастващите, с 
цел превенция на т. нар. „ранни бракове“ и ранна бременност. В 
училищата, в които са концентрирани случаи на ранно съжителство и 
ранна бременност се провеждат срещи с психолог и социален работник 
от ЦОП. Беседи се провеждат и в ромската махала в град Казанлък, сред 
малолетни и непълнолетни. 

През изминалата година, независимо от извънредната обстановка 
в страната, продължи подкрепата на семейства, които срещат трудности 
в отглеждането на своите деца. Специалистите от ОЗД консултират и 
оказват подкрепа на родители, които изпитват затруднения в 
отглеждането и възпитанието на децата си чрез насочване към ползване 
на социални услуги в общността. За 2021 г. специалистите на Център за 
обществена подкрепа са работили по над 300 случая, 266 нови 
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 направления и 30 предварителни оценки на потребностите, от които 147 
са за повишаване на родителския капацитет и 16 са за подкрепа при 
реинтеграция. Насочени деца и семейства за психологическа подкрепа и 
консултиране към ЦОП, гр. Казанлък – 102 случая. Най-много заявки от 
семейства има за логопедична и психологическа подкрепа. Това е в 
резултат на работата в пандемична обстановка и увеличения брой на 
поведенческите отклонения, състояния на тревожност, родителско 
отчуждение, разклащане на семейната среда, раздяла и т.н. 

В изпълнение на Споразумение за финансиране между Община 
Казанлък и Детския фонд на ООН – УНИЦЕФ, от началото на 2021 г. се 
реализират дейности по проект „Европейска гаранция за детето в 
България“. На територията на община Казанлък се изпълняват два от 
предвидените в проекта четири компонента - Компонент 3 и Компонент 
4. Основната цел на проекта е да бъдат подобрени условията на живот на 
целевите групи, както и да бъдат разширени достъпът и ползването на 
интегрирани услуги за деца с обучителни затруднения и за деца с 
увреждания (Компонент 3), както и за деца, живеещи в семейства в 
уязвимо положение (Компонент 4). 

Дейностите по Компонент 3 „Осигуряване на достъп до 
качествени услуги за предучилищно образование за деца с увреждания и 
обучителни затруднения“ се изпълняват в ДГ № 13 „Мечо Пух“, гр. 
Казанлък с филиал в с. Хаджидимово и ДГ № 1 „Здравец“, гр. Казанлък 
с филиали в с. Енина и с. Долно Изворово. Персоналът на детските 
градини получава съвети, методическа и експертна подкрепа и обучения 
за придобиване на знания и умения, необходими за изграждане на 
приобщаваща учебна среда и процес, който дава възможност за развитие 
на потенциала на всяко дете, със специален фокус върху децата със 
специални нужди. Тази подкрепа се предоставя от партньорски 
организации на УНИЦЕФ чрез обучения, срещи и супервизия в детската 
градина, по програма, координирана с ръководството на всяка от 
детските градини. С предвидените в проекта финансови средства, се 
осигуриха подходящи дидактични материали, пособия и помагала за 
подкрепа на обучението на деца със специфични потребности, както и 
материали и средства, които целят подобряване на средата в групите.  

Дейностите по Компонент 4 „Въвеждане на центриран към детето 
и семейството подход за достъп до услуги за превенция на рисковете и 
подкрепа за деца от семейства в уязвимо положение и техните 
семейства“ се реализират от Център за обществена подкрепа (ЦОП), гр. 
Казанлък, и са насочени към деца и семейства от уязвими общности в 
община Казанлък и община Мъглиж. За постигането на този резултат 
бяха наети трима нови специалисти (социален работник и двама 
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социални сътрудници) в ЦОП, а за реализиране на мобилната работа и 
изпълнението на програмите в общността са осигурени мобилни 
устройства, автомобил, както и ресурси за гориво и пътни разходи. 
Основните дейностите са в две направления - картографиране и 
интензивна семейна подкрепа. Картографирането се извършва в кв. 
Кармен и кв. Казмера в град Казанлък и в общността в град Мъглиж и с. 
Ветрен /общ. Мъглиж/. Към края на 2021 година са картографирани 196 
семейства. Подкрепа е оказана на 35. 

Проектът „Детската къща“ в с. Горно Черковище продължи своята 
дейност и през 2021 година. Специалистите на социалните услуги ЦОП 
и ЦСРИ са подкрепили над 60 семейства от общността и населеното 
място – с. Горно Черковище, община Казанлък. Услугата се разпознава 
като приятно място за децата и техните родители, в което могат да се 
съберат, да споделят и да потърсят помощ. Най-често се оказва подкрепа 
в слените 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 новородени бебета; различни форми на училище за 
бременни и училище за родители; игрови сесии с деца и родители и др. 

През 2021 г. продължава да функционира и филиалът на Детска 
млечна кухня – Казанлък, разкрит през 2020 г. към Детската къща в с. 
Горно Черковище. Всеки месец 12 деца /средно/ получават разнообразна 
и здравословна храна.  

 
2. Развиване на 
мерки в 
подкрепа на 
родителите 
при наличие на 
риск за 
изоставяне на 
детето. 

2.1. Популяризиране 
възможностите на социалните 
услуги за начините и видовете 
подкрепа за деца и семейства в 
нужда. 
 
2.2. Финансова и материална 
подкрепа за семейства, при които 
има риск от изоставяне или 
извеждане на детето, поради 
крайна бедност. 
 
 
2.3. Осъществяване на мерки за 
предотвратяването на 
изоставянето, чрез осигуряване на 

Дирекция  
„Социално 
подпомагане”, 
ЦОП 
 
 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“, 
НПО, 
МКБППМН 
 
 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“, 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет  
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет, 
дарения 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Приоритет в социалната работа е превенция на изоставянето на 
деца и отглеждането им в биологичните семейства или в среда близка до 
семейната. Популяризирането на действащите социални услуги в 
общността се осъществява от ДСП, Общинска администрация, ЦОП, 
детски градини, училища и др. 

Съгласно действащата нормативна уредба, ДСП - Казанлък 
стимулира финансово родители, с цел отглеждане на децата в 
биологичните им семейства, на основание чл. 48 от ППЗЗД. 

С партньорството на фондация „Надежда и домове за децата“ 
клон България, на нуждаещите се семейства се осигурява помощ в 
натура – хранителни продукти, памперси, адаптирани млека, каши, 
козметични продукти и др.  
          По различни дарителски програми, както и с финансиране от 
проекти бяха осигурени хранителни пакети, маски, дезинфектанти за над 
300 деца и семейства, потребители на ЦОП и ЦСРИ, Детска къща в с. 
Горно Черковище или семейства, насочени за подкрепа от Община 
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педагогическа, психологическа и 
правна помощ на родителите. 
Насочване към подходящи 
социални услуги в общността. 
 
 
2.4. Диагностициране в ранен етап 
на изоставянията на ниво родилен 
дом – ежедневен контакт на 
социален работник с необходимата 
квалификация с родилките и 
бременните в АГО на „МБАЛ Д-р 
Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. 
Казанлък.  
 
 
 
 
 
 
2.5. Работа на Общински 
координационен механизъм за 
деинституционализация на деца. 

ЦОП 
 

 
 
 
 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане“, 
ЦОП 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Отговорни 
институции и 
НПО 

 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
и дарения 

Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане“, училища и детски 
градини.  

Дирекция „Социално подпомагане“ чрез отдел „Закрила на 
детето“ осигурява педагогическа, правна и психологическа помощ на 
родителите и насочва нуждаещите се към услугите на ЦОП. През 2021 г. 
ОЗД е работил по 78 случая на превенция на изоставането.  
През 2021 г. продължават съвместните дейности по подписаното 
споразумение между Община Казанлък, Дирекция „Социално 
подпомагане“, „МБАЛ Д-р Христо Стамболски“ ЕООД и Център за 
обществена подкрепа за изграждане на механизъм за взаимодействие 
между страните за предотвратяване изоставянето на деца и подготовка 
за отговорно родителство. За отчетния период в ОЗД, Казанлък са 
постъпили седем сигнала, касаещи деца останали без родителска грижа. 
В шест от случаите сигналите са постъпили от АГО при МБАЛ „Д-р 
Христо Стамболски“, тъй като родителят е изявил желание да изостави 
новороденото си дете. Независимо от предприетите действия от 
социалните работници от ОЗД за проверка на тези сигнали, е 
констатирана висока степен на риск за малолетните и спрямо същите са 
предприети спешни мерки за закрила, изразяващи се в настаняване на 
децата в професионални приемни семейства. 

За 2021 г. няма постъпили предложения до Общински 
координационен механизъм за деинституционализация на деца. 

3. Развиване и 
предоставяне 
на социални 
услуги в 
общността за 
подкрепа на 
децата и 
семействата. 

3.1. Предоставяне не социални 
услуги от резидентен тип в три 
Центъра за настаняване от семеен 
тип за деца/младежи и защитено 
жилище в гр. Казанлък. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община 
Казанлък, ДСП, 
НПО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Услугата е 
ДДД и след 
проведен 
конкурс се 
управлява от 
фондация 
„Сийдър“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Центровете за настаняване от семеен тип и защитеното жилище 
се предоставя 24-часова подкрепа и индивидуализирана грижа в малка 
групова среда в общността за настанените в тях деца и младежи със или 
без интелектуални затруднения. Всеки от центровете е с капацитет от 14 
на брой потребители, а ЗЖ е с капацитет 8 броя потребители. И в 
четирите услуги всяко дете/младеж получава уважение, подкрепа и 
индивидуална и развиваща грижа според личните си нужди и потенциал. 
Екипът на центровете подпомага социалната интеграция на децата и 
младежите, като се грижи те да посещават дневни центрове, масови 
училища и детски градини и им помага да развиват своите умения и да 
придобиват нови. С всяко дете и младеж се работи индивидуално според 
предварително изготвен модел спрямо собствените потребности и 
нужди. Фондацията осигурява още различни инициативи и възможности 
за интегрирането на децата и младежите в общността така, че те да се 
чувстват като значими членове на общността и да станат по-
самостоятелни. Да растат обичани, все по-самостоятелни, да взимат 
собствени решения и там където е възможно да започнат работа. 
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3.2. Дневен център за деца  с  
увреждания – предоставяне на 
качествени социални услуги в 
общността, за подкрепа на деца с 
трайни увреждания и техните 
семейства: 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 
трудотерапевтични дейности в 
работилницата за трудотерапия. 
Работа със семействата чрез 
изграждане на група за 
взаиомопомощ и регулярни срещи 
в малки групи. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Община 
Казанлък, ДЦДУ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Услугата е 
ДДД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В края на 2021 г. броят на потребителите, ползващи социални 
услуги от резидентен тип в ЦНСТ и ЗЖ са 48 общо, от които 15 са 
непълнолетни. В случай на необходимост ДСП - Казанлък се издава 
направления към съпътстващи социални услуги в общността. 

 
В ДЦДУ през 2021 г. е предоставена подкрепа на 45 деца с 

различни по вид и степен увреждания, както и на деца с поведенчески 
разстройства. През отчетната година има както новозаписани, така и 
отписани потребители. ДЦДУ през цялата година работи с повече деца 
от утвърдения капацитет от 36 места. ДЦДУ продължава да развива 
дейността си като качествена социална услуга в общността, 
предоставяща подкрепа на деца с трайни увреждания, в която са 
създадени условия за обслужване, отговарящи на ежедневните и 
рехабилитационните им потребности, както и на потребностите им от 
организация на свободното време. Предоставят се дневни и почасови 
грижи, консултация на семейства на деца със специални потребности, 
консултиране на педагози от учебни заведения, в които има деца с 
поведенчески разстройства.  

Продължава обогатяването и на Работилницата за трудотерапия 
към ДЦДУ чрез закупуване на различни инструменти и материали  за 
извършване на разнообразни трудови дейности – реновиране на стари 
мебели, декупаж върху дърво, пирографиране. Системните и 
целенасочени занимания в работилницата за трудотерапия са насочени 
към по-големите деца и пълнолетните лица за повишаване на 
концентрацията им, развиване на фината моторика, създаване на навици 
за полагане на труд.  

Епидемиологичната обстановка в страната попречи социално-
културния план на ДЦДУ да се изпълни, така както беше приет, но бе 
използвана всяка възможност, при спазване на всички мерки, да се 
предоставят на децата различни инициативи и дейности, които да 
способстват за тяхното развитие и социална рехабилитация: 
• Великденска изложба, съвместно с ДЦПЛУ и Военен клуб, 

Казанлък, на която бяха представени творбите на потребителите, 
изработени заедно с терапевтите. 
• Проведени 35  психотерапевтични занимания, асистирани от коне;  
• 32 терапевтични занимания по плуване с потребители на ДЦДУ;  
• Поднасяне на цветя пред паметника на Левски – в деня на неговото 
обесване;  
• Посещение на Градската художествена галерия - изложба за 
Паметника на Свободата,  
• Посещение на изложба с рисунки на деца от Школата  по 
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3.3. 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, 
ЦСРИ, СНЦ 
„Бъдеще за 
децата“ 
 
 
 

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

изобразително изкуство на Ренина Лекова 
• Посещение на арт улицата в Казанлък - Празник на розата; 
• Участие в арт-ателие за изработка на мартеници, организирано от 
Общинска библиотека „Искра“ и проведено арт-ателие съвместно с 
младежите от Общински младежки съвет; 
• Посещение в радио Стара Загора – БНР по повод създаване на химн 
на ДЦДУ и интервю с директора на ДЦДУ Веска Мараджиева – за 
дейността на Центъра. 
• Посещение на арт фотоинсталация „Сърце“, експонирана на ул. 
„Искра“ в навечерието на Деня на влюбените. Фотосесия с наши 
потребители.  
• Посещения в Музея на фотографията - изложба  фотоси на треньора 
Николай Тенев  и в Девическия манастир -Казанлък. 
• Участие в кампанията  „Акция Дядо Коледа“- подаръци за децата - 
Участие на потребители от ДЦПЛУ и на Защитено жилище „Оптима“ в 
ритуал Богоявление- Казанлък 
• Концерт за деня на българската просвета и култура- 24 май – площад 
„Севтополис“  
• Музикални преди обеди с Нина Краут и Марин Петков 
• Концерт – млади китаристи от школата на Стефан Христов – за 
потребителите на ДЦДУ  и на ДЦПЛУ. 
• Тържество за Баба Марта - Изработка и подаръци за наши приятели - 
мартеници, в чест на този пролетен празник – МБАЛ „Д-р Стамболски“ 
и „Кастамону“ АД 
• Театрална постановка на младите актьори, възпитаници на Гълъбина 
Михайлова - за празника на детето 
• Посещения на Детски отдел в библиотека „Искра“ от потребителите 
на ДЦДУ – в чест на първия учебен ден.  
• Отбелязване на лични празници – колективно честване. 
• Раздадени са информационни брошури в помощ на семействата на 
потребителите от ДЦ и на деца с увреждания. 
 

ЦСРИ предоставя почасово услуги за подкрепа на индивидуалното 
развитие, поддържане и придобиване на нови способности и 
самостоятелност на деца с различен вид и степен на увреждане, както и 
подкрепа на лица от различни рискови групи, чрез целенасочени 
дейности за интеграция и превенция на социалното изключване. 
Специалистите осъществяват разнообразни консултативни, 
терапевтични и рехабилитационни дейности, насочени към създаване, 
поддържане и разширяване на социалните умения, както и обучение за 
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3.4. Предоставяне на комплекс от 
социални услуги в Център за 
обществена подкрепа – превенция 
на изоставянето на деца и 
настаняването им в 
специализирана институция; 
превенция 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община 
Казанлък, ЦОП, 
ДСП, СНЦ 
„Бъдеще за 
децата“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

водене на самостоятелен начин на живот. Дейностите и програмите 
(индивидуални или групови) се ползват почасово – всеки ден или 
няколко пъти в седмицата/месеца в зависимост от индивидуалните 
потребности на потребителите. 

В рамките на отчетната година, 60 деца са получили дългосрочна 
терапия в социалната услуга ЦСРИ за деца с увреждания. Заниманията 
протичат индивидуално, по график при спазване на всички 
противоепидемични мерки. Дългият период на работа в условията на 
пандемия възпрепятства провеждането на групови занимания през по-
голямата част от изминалата година. Като част от алтернативните канали 
за комуникация и осигуряване на подкрепа в условията на извънредно 
положение е разработена специализирана рубрика „Полезно за 
родители“. 

В края на 2021 г. активните потребители, насочени от Дирекция 
„Социално подпомагане“ – гр. Казанлък към услугата ЦСРИ са 57. 

Център за обществена подкрепа предоставя социални услуги, 
насочени към подобряване качеството на живот на деца и семейства в 
риск, които да отговарят на техните потребностите и да са достъпни за 
всяко дете и неговото семейство. Основен приоритет в работата на екипа 
на ЦОП е превенция на изоставянето на деца, работа с деца с 
отклоняващо се поведение, превенция на насилието и отпадането от 
училище. Общо 316 деца и семейства са подкрепени от услугите на ЦОП 
за календарната 2021 година. През специализираното помещение за 
провеждане на разпит/изслушване на дете „Синя стая“ са преминали 6 
случая. Подготовката на детето за процедурата се извършва от 
професионалисти, специално обучени за тази цел. С детето се работи по 
специализирана методика за подготовка на деца, подходяща за 
възрастта.  

Центърът за спешен прием също е част от ЦОП. Той предоставя 
комплекс от услуги за деца от 3 до 18 години, изпаднали в кризисна 
ситуация от различен характер с оглед задоволяване потребностите на 
децата, създаване на условия за преодоляване на травмата и за успешна 
реинтеграция в биологичното семейство и общността. През 2021 г. не се 
е налагало настаняване в Центъра за спешен прием. 

Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Казанлък работи в тясно 
сътрудничество с ЦОП Казанлък. През 2021 г. са издадени 98 
направления и 50 предварителни оценки на потребностите, въз основа на  
които са насочени нови деца и техните семейства за ползването на 
услугата в следните направления: превенция отпадане от училище, 
поведенчески проблеми, повишаване на родителски капацитет, 
наблюдение на реинтеграция, оказване на подкрепа на родителите при 
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3.5. Разкриване и предоставяне на 
нова социална услуга – Дневен 
център за деца с тежки 
множествени увреждания в град 
Казанлък, по процедура 
„Продължаваща подкрепа за 
деинституционализация на децата 
и младежите – ЕТАП 2 – 
предоставяне на социални и 
интегрирани здравно-социални 
услуги за деца и семейства“ – 
КОМПОНЕНТ 1.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община 
Казанлък 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет по 
проекта 

реализиране на родителската им функция, работа по посока превенция 
на синдром на родителско отчуждение и др. 

Специалистите от социалните услуги (ЦОП и ЦСРИ) подготвят 
материали и статии на достъпен език, в които по интересен и достъпен 
начин да се осигури подкрепа на семействата; повишаване на 
родителския капацитет; подобряване на общото психо-социално 
състояние на деца и родители и подобряване на общото им 
благосъстояние и осигуряване на комфортна и здравословна семейна 
среда. Материалите са публикувани в различни платформи, групи 
(„Заедно – за деца и родители“) и в страниците в социалните мрежи на 
доставчика. За родителите, които нямат възможност да ползват онлайн 
платформи за комуникация, са подготвени материали за работа в 
домашна среда. 

На 01.11.2021 г. беше разкрита новата социална услуга Дневен 
център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания 
и техните семейства в град Казанлък. Услугата е по проект № 
BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен център за деца с тежки множествени 
увреждания в град Казанлък“, финансиран по Оперативна програма 
„Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020, процедура чрез директно 
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 05M9OP001-2.019 
„Продължаваща подкрепа за деинституционализация на децата и 
младежите“ – ЕТАП 2 – предоставяне на социални и интегрирани 
здравно-социални услуги за деца и семейства“ – КОМПОНЕНТ. Общата 
стойност на проекта е 1 065 169,79 лв., което представлява 100% 
безвъзмездна финансова помощ. 

 В Дневния център се предоставя подкрепа на деца и младежи с 
тежки множествени увреждания и техните семейства, живеещи на 
територията на община Казанлък и на териториите на съседните 
общини: Павел Баня, Мъглиж, Гурково и Николаево. От услугите на  
новия Център могат да се възползват деца и младежи от 3 до 35-годишна 
възраст с различни видове увреждания – двигателни, зрителни, ментални 
и др. Услугата е с капацитет от 30 места за дневна грижа и 60 места за 
консултативна услуга. 

За качественото организиране, управление и функциониране на 
Дневния център е осигурен  персонал на следните длъжности: 
Ръководител; Социален работник; Социален педагог; Специален 
педагог; Психолог; Рехабилитатор; Логопед; Медицински специалист; 
Трудотерапевт; Детегледачка; Касиер/домакин; Счетоводител; Шофьор; 
Общ работник/ огняр и Хигиенист. 

 Новата социалната услуга дава възможност на семействата на 
деца и младежи с тежки множествени увреждания да се реализират 
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професионално, да преодолеят социалната изолация и да получат 
професионална подкрепа и помощ в отглеждането на своето поколение.  

 Проектът има за цел да подкрепи процеса на 
деинституционализация на грижата за децата и да гарантира правото на 
всяко дете и младеж на достъп до качествена грижа и услуга в 
общността, съобразно неговите индивидуални потребности. 

4. Развитие на 
алтернативни 
семейни 
грижи. 

4.1. Развиване на социалната 
услуга „приемна грижа“, съгласно 
партньорско споразумение между 
Агенция за социално подпомагане 
и Община Казанлък по проект 
„Приеми ме 2015“. Осигуряване на 
допълнителна подкрепа на 
приемните семейства от страна на 
граждани и организации. 
Проучване на потребностите от 
услугата в община Казанлък. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Консултиране, насочено към 
подобряване качеството на грижи 
за настанените деца в семейства на 
близки и роднини или в приемни 
семейства 
 
4.3. Оценяване на 3 бр. 
професионални приемни 
семейства, подходящи за 
отглеждане на деца на възраст от 0 
години до 6 години, с или без 
здравословни проблеми, без 
значение на пол и етнос. 

Община 
Казанлък, 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане”, 
НПО, ЦОП 
 
 
ОЕПГ, ДСП, 
Комисия по 
приемна грижа 
към РДСП 
 

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

В подкрепа на деинституционализацията на общинско ниво и 
утвърждаване на услугата „приемна грижа“ продължава изпълнението 
на дейности, съгласно подписано Споразумение за партньорство между 
АСП и Община Казанлък по проект „Приеми ме“. Цялостният обхват по 
предоставяне на услугата „приемна грижа“ се осъществява от Община 
Стара Загора чрез сформирания Областен екип по приемна грижа 
(ОЕПГ). Като партньор Община Казанлък активно подпомага 
развитието и потребностите на приемната грижа на територията на 
община Казанлък. 

През 2021 г. децата, ползвали социалната услуга „Приемна 
грижа“ са 13, като 7 от тях са осиновени. В края на 2021 г. 
професионалните приемни семейства в община Казанлък са 14, с 3 
повече от предходната година. През 2021 г. три семейства, кандидати за 
приемни родители, бяха одобрени от Комисията по приемна грижа към 
РДСП – Стара Загора за приемни родители и са в очакване да осигурят 
дом, уют, грижа, обич и закрила на деца в риск.  Всички приемни 
семейства са взели участие в едно надграждащо обучение и са получили 
индивидуални супервизии. 

Специалистите от ОЗД/ДСП работят в тясно сътрудничество с 
ОЕПГ. Проучват потребностите на децата в риск и при нужда 
предприемат необходимите мерки за закрила, съгласно ЗЗД.  

 
През 2021 г. децата, спрямо които е предприета мярка за 

специална закрила – настаняване в семейства на близки и роднини са 43. 
Повечето от тях са насочени с направления за ползване на различни 
видове социални услуги в общността.  

 
 
На база извършено проучване на потребностите от социалната 

услуга „приемна грижа“ на територията на Община Казанлък, от 
Комисията  за детето се планира оценяване на 2 професионални 
семейства, подходящи за отглеждане на деца от 0 до 3 години, без 
здравословни проблеми, без значение на пол и етнос.  
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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.  
 

Дирекция 
„Социално 
подпомагане“, 
Община 
Казанлък, 
ДЦДУ, ЦСРИ, 
НПО 
 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 

Договорен е механизъм на взаимодействие между ДСП и 
социалните услуги за деца в общността – ДЦДУ, ЦСРИ и 
ДЦПДМТМУТС като регулярно се осъществяват работни срещи между 
екипите на организациите. През 2021 г., ОЗД към ДСП - Казанлък е 
насочила: към ДЦДУ – 4 направления и 7 ПОП; към ЦСРИ – 9 
направления и 18 ПОП; към ДЦПДМТМУТС – 2 ПОП. 

Социалните услуги предоставят дневни и полудневни грижи, 
както и почасови консултации със специалисти на потребителите си в 
зависимост от техните потребности.  

ДЦДУ проявява изключителна гъвкавост при организиране на 
работата си, както с всяко отделно дете, така и при груповите занимания. 
Активно се работи със семействата на потребителите – консултиране, 
обсъждане на конкретни казуси, предоставяне на информация, подкрепа 
и насоки. През отчетната година са проведени 35 индивидуални  
планирани срещи с родителите на потребителите, в които са обсъдени 
изпълнението на индивидуалните планове за подкрепа, постигнатите 
резултати, съвместната работа по изпълнението на поставените цели. 
Проведени са и 48 консултации с родители по тяхно желание. 

ДЦДУ разполага със собствено транспортно средство, с което  се 
предоставя транспорт на потребителите от техния дом до дневния 
център и обратно, което се поддържа в отлично състояние. 

 
6. 
Приобщаване 
на децата с 
увреждания/сп
ециални 
потребности в 
общността. 

6.1 Развиване на умения за 
социално включване на децата с 
увреждания чрез планирана 
индивидуална работа на 
специалистите, организирани 
групови мероприятия, инициативи 
с насоченост към общността. 
 
 
 
 
 
 
 
6.2 Изграждане на социални 
умения на децата, необходими за 
включването им в социалния 
живот на детските градини и 
училищата.  

ДЦДУ, ЦОП, 
ЦСРИ 
Община 
Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЦДУ, ЦОП, 
ЦСРИ, 
Детски градини, 
училища 
Община 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 
 

Развитието на уменията за социално включване на децата с 
увреждания е една от основните цели, която е заложена в работата на 
екипите на социалните услуги.  

През изминалата година екипът на ДЦДУ работи усилено в 
следните направления: 

• планирана индивидуална работа със специалисти и оказване на 
помощ при самоподготовката за училище от педагозите; 

• паралелно с пряката работа с потребителите, специалистите и 
педагозите предоставят на потребителите и техните семейства и 
подкрепа чрез онлайн-занимания, телефонно консултиране, различни 
приложения – ползване на различни социални мрежи и др.  

• ползване на социални мрежи – ДЦ ползва две поверителни групи 
– за семействата на потребителите на ДЦДУ и за потребителите на 
ДЦПЛУ и техните семейства. Чрез тези групи се възлагат общи 
занимания за потребителите, дава се пространство за споделяне на 
семействата и предоставяне на информационни и обучителни материали. 

Планираните от ДЦДУ занимания за изграждане на социални 
умения: посещения на обществено значими места, пазаруване, безопасно 
придвижване по улиците и други, отново бяха ограничени поради 
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6.3 Популяризиране на дейността 
на ДЦДУ в обществото чрез 
включване на потребителите в 
празничния календар на общината; 
провеждане на  мероприятия; 
поддържане на активност в 
социалните мрежи; реализиране на 
съвместни инициативи с 
институции от Общината и НПО. 
 
 
 
6.4. Запознаване на общността с 
различни социално значими 
увреждания/специални 
потребности и промяна на 
нагласите 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.  

Казанлък 
 
 
 
 
ДЦДУ,  
Община 
Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДЦДУ, ЦОП, 
ЦСРИ, 
Детски градини, 
училища 
Община 
Казанлък, НПО 
 

 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 

епидемиологичната ситуация в страната.  
С потребителите на ДЦДУ се работи целенасочено и системно за 

формиране на умения за включването им в училищния живот или в 
детската градина. През годината е оказана помощ на педагози от ДГ при 
решаване на  възникнали казуси или проблеми са адаптацията. 

През 2021 г. популяризирането на дейността на ДЦДУ, чрез 
включването на потребителите в общностни инициативи не можа да се 
реализира в планирания обем, поради епидемиологичната ситуация в 
страната и наложените мерки за преодоляване на разпространението на 
Ковид-19. Проведените инициативи и съвместни дейности с партниращи 
организации, насочени към общността, целят изграждането на 
самочувствие у децата, както и тяхното включване като достойни и 
пълноценни участници в обществения живот. Също така целят да 
покажат на обществото, че хората с увреждания са социални личности с 
принос към общността, че са  знаещи и можещи.  

ДЦДУ публикувана информация в социалната мрежа за 
провежданите дейности в центъра,  както и  информационни материали 
за различните нарушения и методи за работа с децата. 

Екипите на ЦСРИ и ЦОП организират различни инициативи, 
събития, онлайн предизвикателства, творчески ателиета с участието на 
децата, потребители на ЦСРИ и ЦОП, заедно с техните семейства; 
отбелязване на важни световни и международни дни -  Международен 
ден на хората със Синдром на Даун, Информираност за деня на хората с 
аутизъм, 8-март, 1-ви юни, Денят на Земята, Великденски базар, Ден на 
социалната работа, Международен ден на психолога и др; Инициативата 
– Запознай се с нас! – разказва за специалистите и техните професии; 
Бисквитено лято – серия от събития в подкрепа на социалното 
включване на деца и лица със специални потребности и тяхната бъдеще 
реализация; застъпничество и подкрепа; Седмица на бащата; 
Международен ден на хората с увреждания. Всички инициативи са 
отразени с публикации, новини и различни дигитални материали и 
инструменти. В месечния онлайн Бюлетин се публикуват истории от 
работата в социалните услуги. 
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ПРИОРИТЕТ II 

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца  

Цели Дейности Отговорен 
орган 

Финансово 
осигуряване Изпълнение 

1. Осигуряване 
на качествено 
образование и 
подготовка за 
по-пълна 
реализация на 
всички деца. 

1.1 Превенция на отпадането от 
училище: 
 
1.1.1 Обхващане и задържане в 
образователната система на деца и 
ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст 
и устойчивост на обхвата. 
 
 
 
 
 
1.1.2. Прилагане на процедурата за 
налагане на административни мерки 
по чл. 347 от Закона за 
предучилищно и училищно 
образование (ЗПУО). 
 
 
 
 
1.1.3. Подпомагане на пълноценното 
участие в учебно-възпитателния 
процес на деца и ученици в 
неравностойно социално 
положение  (осигуряване на 
средства за участие в екскурзии, 
лагери, пленери, състезания и др.). 
 
 
1.1.4. Тематична квалификационна 
дейност на педагогическата колегия. 
 
 

 
 
 
РУО, Община 
Казанлък, 
ДСП, РУ на 
МВР, училища, 
детски градини 
 
 
 
 
 
Община 
Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 
Детски 
градини, 
училища 
Община 
Казанлък  
 
 
 
 
Детски 
градини, 
училища 
 

 
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 
 
 
 
 
 
 
Неприложимо 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет или в 
партньорство 
с НПО 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 

В изпълнение на дейностите по Механизма за обхват на деца и 
ученици в задължителна училищна възраст със заповеди на началника 
на РУО – Стара Загора са сформирани 75 екипи за обхват на 
територията на област Стара Загора, от които 16 екипи са на 
територията на община Казанлък с включени в тях представители на 
РУО, на образователните институции, на Община, на МВР и на РДСП. 
В изпълнение на дейностите по Механизма през отчетния период са 
извършени посещения на адрес на деца и ученици в задължителна 
училищна възраст, допускащи отсъствия по неуважителни причини или 
непосещаващи училище. Резултатите се отразяват в електронната 
платформа на Механизма за обхват.  
 
 

Община Казанлък прилага процедурата за налагане на 
административни мерки по чл. 347 от ЗПУО. Провеждат са разговори и 
срещи с родители, които не осигуряват редовно посещение на децата си 
в образователните институции. Разясняват се задълженията им съгласно 
законовите разпоредби, съдейства се при необходимост за 
реинтеграцията в образователната система на отпаднали ученици. Като 
крайна мярка се издават актове и наказателни постановления на 
родителите. 

 
В образователните институции има утвърдени традиции да се 

организират благотворителни кампании в подкрепа на деца и ученици в 
неравностойно положение, както и да се включват в кампании на други 
организации и учреждения.  

В редица училища ежегодно се провежда инициатива „Да 
помогнеш на съученик“, като със събраните средства се осигуряват 
дрехи, обувки, учебни помагала, ученически пособия, безплатен обяд и 
др. на нуждаещи се деца. 

 
Ежегодно педагогическите специалисти от всички училища и 

детски градини участват в курсове и обучения за квалификация, 
съгласно утвърдени планове за квалификационната дейност на 
институцията.  
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1.1.5. Усъвършенстване на 
системата от мерки за работа със 
семействата на необхванатите и 
отпаднали от училище деца. 
 
 
 
 
 
1.1.6. Прилагане на ефективни 
форми и методи за комуникация 
между образователните институции 
и семейството 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.7. Подобряване условията за 
интеграция на децата и учениците 
от етническите малцинствени групи 
на територията на община Казанлък. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Училища 
Община 
Казанлък 
 
 
 
 
 
 
Детски 
градини, 
училища 
Училищни 
настоятелства 
Обществени 
съвети  
 
 
 
 
 
Община 
Казанлък  
Училища, 
Детски градини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Повишаването на квалификацията на педагогическите 
специалисти има за цел да осигури съответствие между социалната 
практика, потребностите на образователната система и равнището на 
професионалната компетентност на педагогическите кадри, както и да 
дава възможност за задоволяване на професионалните интереси на 
учителите и за тяхното професионално развитие. 

В много от училищата има сформирани ателиета за родители, в 
които се работи за тяхното приобщаване към училищния живот и 
създаване на положителна нагласа към образованието. В групите за 
„Занимания по интереси“ се включват задължително реинтегрираните 
деца и тези, които са с риск от отпадане. В процеса на намиране и 
заемане на своето място в училищния живот и обществото ученици в 
риск и в неравностойно положение са включвани в училищни и 
извънучилищни дейности (празници, екскурзии и др. мероприятия). 

Ролята на образователните медиатори е изключително важна в 
комуникацията между образователната институция и семейството, 
особено в ситуацията на пандемия, в която образователният процес се 
провеждаше в ОРЕС. В почти всички училища с ученици от уязвими 
групи има назначени образователни медиатори като тяхната роля става 
все по-значима в процеса на осъзнаване необходимостта от образование 
на техните деца. 

Училищните настоятелства и обществените съвети активно се 
включват в организирането и провеждането на празници, изяви, 
концерти, юбилеи, базари, благотворителни инициативи, изложби и др., 
като по този начин се създава тясна връзка между деца, учители и 
родители, както и стимулираща и подкрепяща образователна среда. 

 
В община Казанлък са създадени необходимите условия, за да бъде 

гарантирано правото на равен достъп до качествено образование на 
децата от етническите малцинствени групи. Приемът на тези деца се 
извършва в мултикултурни групи и паралелки основно в училищата и 
детските градини в населените места с етнически смесено население. За 
да бъде осигурена подходяща среда и условия за интеграция, в повечето 
училищата има разработени Програма за превенция на ранното 
напускане на училище и План за изпълнение на програмата, Програма 
за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от 
уязвимите групи,  Планове за обща подкрепа на ученици от 
малцинствен произход. Училищата, в които преобладават ученици от 
малцинствен произход приоритетно работят за осигуряване на 
качествено образование в мултикултурна среда, пълно обхващане на 
всички ромски деца в задължителна училищна възраст и реинтеграция 
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1.1.8. Обучения на ученици от 
уязвими групи за придобиване на 
умения за обучение от разстояние в 
електронна среда. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.1.9. Обучения на педагогическите 
специалисти за усъвършенстване на 
уменията им за 
преподаване/провеждане на 
занимания от разстояние в 
електронна среда  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 Превенция на агресията и 
насилието в образователните 
институции. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Училища, 
Детски градини, 
РУО – Стара 
Загора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Училища, 
Детски градини, 
РУО – Стара 
Загора 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Училища, 
Детски 
градини, РУО – 
Стара Загора, 

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

на отпадналите ученици в системата на образованието. Освен това се 
вземат и превантивни мерки за недопускане отпадането на децата от 
основно образование, обучение в дух на толерантност и 
недискриминация в училище. Педагогическите специалисти се 
включват  в допълнителни обучения за работа и взаимодействие в 
мултиетническа образователна среда, приобщаване на родителите на 
ромски деца към образователния процес и засилена работа с тези, които 
не подкрепят образованието на своите деца. 

През отчетната година са проведени обучения на ученици от 
уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в 
електронна среда. От м. април 2021 г. стартира проект „Равен достъп до 
училищното образоване в условията на кризи“, в който са включени 117 
училища от област Стара Загора, в. т. ч. всички училища на територията 
на Община Казанлък. От юни 2021 г. до декември 2021 г. в община 
Казанлък са обучени 63 ученици от уязвими групи по Дейност 2 от 
проекта „Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване 
на умения за обучение от разстояние в електронна среда“. 

По време на обучението от разстояние в електронна среда на 
учениците, за които е идентифицирана потребност са предоставени 
технически устройства по проекта за обезпечаване на онлайн 
обучението. 

 
През 2021 г. четиринадесет педагогически специалисти от община 

Казанлък са взели участие в „Обучение на педагогически специалисти 
за усъвършенстване на уменията им за преподаване/провеждане на 
занимания от разстояние в електронна среда“ по проект „Равен достъп 
до училищното образоване в условията на кризи“. РУО организира и 
краткосрочните обучения за усъвършенстване на уменията на 
педагогически специалисти за преподаване/провеждане на занимания от 
разстояние в електронна среда, в т.ч. за подобряване на уменията им за 
работа с електронни образователни платформи с оглед осигуряване на 
качествено обучение на ученици от разстояние в електронна среда.  

През 2021 г. специалисти и педагози на ДЦДУ участваха в 6 
обучения, насочени към повишаване на  професионалните им умения. 
Със служителите на ДЦДУ и ДЦПЛУ са проведени 54 супервизии – 
индивидуални и групови, текущи, подкрепящи и извънредни. 

За превенция на агресията и насилието, както и за преодоляване на 
проблемно поведение и за справяне със затруднения на дете или ученик 
с приобщаването му в образователния процес и в институционалната 
среда, се предприемат дейности за въздействие върху вътрешната 
мотивация на учениците от всички заинтересовани институции. 
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 ДСП, ДПС при 
РУ на МВР, 
МКБППМН 

Във всяко училище в общината има сформиран училищен 
координационен съвет съгласно Алгоритъмът за прилагане на 
Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите 
в системата на предучилищното и училищното образование. 
Партньорството с родителите, както и наличието на педагогически 
съветник или психолог в училището е от голямо значение за превенция 
на проблемното поведение на учениците. Превенцията на тормоза се 
извършва чрез провеждане на срещи по класове, чрез интерактивни 
игри, беседи и работа с психолог за изграждане на умения за опазване 
на личността. 

В ОЗД се провеждат консултации с ученици и техните родители, 
при установена необходимост децата се насочват към ползването на 
социални услуги в общността. Социални работници от ОЗД взимат 
участие в заседания на педагогически съвети. ДПС организира 
изнасянето на лекции и беседи в училищата по проблемите, свързани с 
агресията и насилието сред децата.  

Създадена е традиция за отбелязване на Ден на розовата фланелка 
в голяма част от училищата в община Казанлък, с кауза „НЕ“ на 
насилието.  

През отчетната година МКБППМН, съвместно с Училищни 
комисии по превенция, училищни психолози, педагогически съветници, 
ресурсни учители и класни ръководители, е провела работни срещи за 
обсъждане на казуси на проблемни деца на теми „Тормоз и кибертормоз 
при деца и подрастващи“ и „Конфликтите в училище – трансформиране 
и разрешаване на конфликти“.  

Представители на общинската администрация присъстват на 
всички заседания на Обществените съвети към училищата и детските 
градини и сигнализират МКБППМН при необходимост от работа по 
конкретен случай на деца и ученици с проблемно поведение. 

 
2. Образование, 
достъпно до 
всички деца. 
Продължаване 
на политиката 
за включващо 
обучение на 
децата със 
специални 
образователни 
потребности 

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. 
 
 
2.2. Подпомагане на пълноценното 
участие в учебно-възпитателния 

Училища 
Детски градини  
Община 
Казанлък  
РЦПППО 
НПО 
 
 
 
РУО – Стара 
Загора, Детски 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет  
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 

Във всички образователните институции се изпълняват 
дейностите по предоставяне на обща и допълнителна подкрепа за деца и 
ученици, съгласно Наредба за приобщаващото образование. Към 
31.12.2021 г. по данни от Националната електронна информационна 
система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО) децата 
и учениците в детските градини и училища на територията на община 
Казанлък, на които се предоставя ресурсно подпомагане от екип за 
подкрепа за личностно развитие са 73 в детските градини и 194 в 
училищата. 

В училищата и детските градини, в които има потребност от 
подкрепа на деца и ученици, са назначени специалисти - психолози, 
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(СОП) и 
подобряване 
качеството на 
образователнат
а система. 

процес на ученици със СОП  чрез 
осигуряване на необходимите 
специалисти, средства, условия, 
материали и др. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3. Провеждане на 
квалификационни курсове за 
преподаватели. 
 
 
 
 
2.4. Поетапно адаптиране на 
градската архитектурна среда, 
включително в детските градини и 
училища, към потребностите на 
децата със СОП. 

градини, 
Училища 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РУО – Стара 
Загора, Детски 
градини, 
Училища 
 
 
 
Община 
Казанлък  
Училища 
Детски градини 

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

логопеди, ресурсни учители, педагогически съветници. Там, където 
няма финансова възможност се ползват услугите на определените от 
Регионален център за подкрепа за процеса за приобщаващото 
образование (РЦПППО) специалисти.  

За преодоляване на трудностите в процеса на обучение се 
използват професионалните компетенции не само на специалистите в 
образователните институции, но и на тези, работещи в социални услуги 
на територията на общината при необходимост. Много добра е 
комуникацията и взаимодействието по конкретен случай между 
специалистите от детските градини и училищата, и тези от ЦОП – 
Казанлък, ЦСРИ и ДЦДУ – Казанлък в подкрепа на децата със СОП и 
рисково поведение.  

Периодично преподаватели от училища и детски градини 
участват в различни квалификационни форми на теми, свързани с 
работа с деца със специални образователни потребности и 
емоционално-поведенчески проблеми. През 2021 г. са проведени 2 
обучения за придобиване на допълнителни компетенции за работа с 
деца със специални образователни потребности.  

Община Казанлък активно работи в посока подобряване 
материалната база и сградния фонд на детските и учебни заведения и в 
създаване на подходящи условия и достъпност на средата за отглеждане 
и обучение на деца и ученици със специални образователни 
потребности. В повечето училища в град Казанлък има създадена 
достъпна среда за хора с увреждания чрез изградена рампа, подемна 
платформа, безопасни парапети, нехлъзгава настилка, достъпност до 
санитарно-хигиенните помещения. В повечето детските градини и 
училищата има обзаведени и оборудвани кабинети на ресурсния учител 
и кабинет на психолог/логопед. Осигурени са дидактични материали, 
учебни помагала и пособия за учениците със СОП. В образователните 
институции, в които няма обособени кабинети по ресурсно 
подпомагане, са изградени кътове за работни занимания, за игра, за 
почивка. Информационната среда непрекъснато се обогатява. Осигурена 
е необходимата психолого-педагогическа подкрепа за всички деца със 
СОП от екип от специалисти като част от осигуряването на подкрепяща 
среда. 

3. Развиване на 
професионално
то образование 

3.1. Разширяване обхвата на 
дуалното образование чрез оценка 
на ефективността и засилване на 
партньорствата с местния бизнес. 

РУО, Община 
Казанлък, 
училища 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Държавният план-прием по професии е съгласуван с Комисията 
по заетостта към Областния съвет за регионално развитие и с 
регионалните структури на работодателите.  

През месец май 2021 г. е проведена Панорама на 
професионалното образование в присъствена и онлайн среда. 
Наблюдава се увеличаване на броя на паралелките в дуална система на 
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обучение на територията на община Казанлък. В сравнение с 2020 г., 
когато техният брой е бил 10.5, през 2021 г. е 11,5 паралелки, от които 
10 паралелки в ПГ „Иван Хаджиенов“, гр. Казанлък и 1,5 паралелка в 
ППМГ „Никола Обрешков“, гр. Казанлък. Обучението се осъществява в 
партньорство с М+С Хидравлик АД, Крес-Д ЕООД, Капрони АД, ЮМТ 
АД, Арсенал АД и Гуала Клоужърс България, ДАВИД Холдинг АД, 
еДимамикс България ЕООД. 

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

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

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. 

Община 
Казанлък, ОДК 
„Св. Иван 
Рилски“, 
училища, 
детски градини 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

ОДК „Св. Иван Рилски“ е център за подкрепа за личностно 
развитие, в който чрез организиране на дейности в свободното време се 
осъществява държавната и общинска политика за развитие на 
интересите, уменията и способностите на децата в различни области по 
направления: научно–познавателно и приложно-техническо; спортно-
туристическо; художествено–творческо. Предлагат се разнообразни 
педагогически форми – клубове, школи, състави, съобразени с 
желанията, интересите и свободното време на децата и родителите. 

Центърът посещават около 900 деца и ученици в различни учебни 
форми, на възраст от 5 до 18 години. Въпреки трудностите, през 
изминалата година възпитаниците на общински детски комплекс успяха 
да вземат участие в общо 77 национални и международни конкурси и 
състезания и да спечелят общо 277 индивидуални и колективни награди 
и купи, като 63 от тях са все първи места. ОДК предлага следните 
възможности за развитие чрез учебни форми по: рисуване, стандартни и 
латино танци, класически, характерни и съвременни танци, литературен 
фентъзи клуб, таекуондо, шахмат, християнски православни ценности и 
празници, плуване, журналистика и медии, Клуб „Въображение и ИТ“, 
клуб „Млад изследовател в ИТ“, „Първи стъпки в ИТ“, Дигитална аудио 
обработка.  

През изминалата година ОДК беше домакин на четири 
национални конкурса, включени в Националния календар за изяви по 
интереси на МОН: 

1. Национален конкурс за весела детска рисунка „Малките 
нашенци”, в рамките на Чудомирови празници: получени  619 рисунки и 
приложни творби от 91 институции от  48  населени места от цялата 
страна. Спазвайки  критериите  за  идея, настроение  и  талантлива  
реализация  на  въображението  и  на  веселите  моменти  от  детството  
и  юношеството, журито присъди 80 награди, от които 14 специални, 49 
класирани на І, ІІ и ІІІ място по възрастови групи и категории и 11 
поощрителни награди. 

2. Национален конкурс за хумористична литературна творба 
„Присмехулници”: получени  166 литературни творби от 99 
индивидуални участници  от 27 населени места. Жури  присъди  награди 
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на младите писатели – 15  класирани на І, ІІ и ІІІ място в трите 
възрастови групи, 6 специални и 8 допълнителни награди. 

Въпреки обявеното извънредно положение в страната, и тази година 
ОДК успя да организира тези детски инициативи и да зарадва голяма 
част от участвалите млади таланти. Поради отмяна на Официалната 
церемония по награждаването, всички отличени получиха своите 
грамоти и медали чрез куриерски пратки. 

3. Национален конкурс за класически, характерни, модерни танци за 
купа „Българска роза“. В 11-тото издание на събитието взеха  участие 22 
състава и индивидуални изпълнители от 15 области на страната, които  
изпълниха общо 149 танца от всички възрастови групи във всички 
направления. 

4. НК за млади изпълнители на популярна песен „Една българска 
роза“ – заради пандемичната обстановка конкурсът се проведе с 
предварителна селекция, в която взеха участие над 300 изпълнители от 
цяла България. До финалния етап бяха допуснати ограничен брой 
участници. 

 
5. Участие в 
програми и 
проекти за 
развитие на 
образованието 

 

5.1. Реализиране на програми и 
проекти от детски градини и 
училища от община Казанлък 

 

 
Училища, 
детски 
градини, 
Община 
Казанлък 
РУО – Стара 
Загора 

 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет и по 
проекти  
 

Редица детски градини и училища работят активно по програмата 
на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта в 
Европа - „Еразъм +“, с международни партньори за обмен на добри 
образователни практики и сътрудничество. 

Всички детски градини успешно участваха и през 2021 г. в 
отделните дейности по проект „Активно приобщаване в системата на 
предучилищното образование“ с цел формиране на положително 
отношение към предучилищното образование и създаване на мотивация 
за учене, разширяването на достъпа до предучилищно образование на 
децата от уязвими групи и живеещи в бедност. 

Образователните институции изпълняват дейности по национални 
програми, свързани с образованието: 

- „Иновации в действие“ 
- „Професионално образование и обучение“ 
- „Информационни и комуникационни технологии“ 
- „Заедно за всяко дете“ 
- „Отново заедно“ 
- „Заедно в грижата за всели ученик“ 
- „Осигуряване на съвременна образователна среда“ 
За учебната 2020/2021 година иновативните училища на 

територията на община Казанлък. 
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6. Стимулиране 
на дейности и 
изяви на 
учениците 
свързани със 
заниманията по 
интереси 

6.1. Организиране и провеждане на 
междуинституционални дейности и 
изяви, включително състезания, 
концерти и др. 

6.2. Организиране и провеждане на 
посещения на културни, 
исторически, природонаучни 
обекти, музеи, библиотеки и др. 
институции, публични и стопански 
организации и др. 

Община 
Казанлък 
 
 
 
Община 
Казанлък 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет по 
ЕРС за ЗИ за 
2021 г. 

През 2021 г. поради ограничителните мерки, свързани с 
извънредното положение в страната, част от планираните концерти, 
състезания и ученически игри от спортния Календар на Община 
Казанлък не бяха проведени. Успешно се проведе Общинският кръг на 
Националното състезание по безопасност на движението по пътищата, в 
което взеха участие ученици от 5-ти до 12-ти клас, разпределени в две 
възрастови групи.  Победители в първа възрастова група бяха учениците 
от СУ „Екзарх Антим I“, а във втора – ПГТТМ, които придобиха право 
за участие в областния кръг на състезанието. 

По повод 1-ви юни, Международния ден на детето,  Община 
Казанлък, съвместно с Дневен център за деца с увреждания и 
МКБППМН, организира празник с много игри и забавления в парк 
„Розариум“. За веселото настроение на децата се погрижиха актьори от 
Общински театър „Любомир Кабакчиев“, които бяха в ролята на 
аниматори, подготвили весели, забавни игри и много изненади. 

Децата от ДЦДУ подготвиха карнавал за костюми на любими герои 
от приказки и филми за децата. Всички, взели участие в него получиха 
грамоти и награди. Организирано беше и артистично рисуване „Боди 
арт за лице“, което продължи пред Културно-информационния център 
на ул. „Искра“ вечерта след 18,00 ч. 

Специално Арт пано даде възможност на децата да оставят 
отпечатък на своята длан и да изпишат името си. Идеята на ДЦДУ бе да 
се получи дълга палитра от детски ръце – „Дъга от светове“. В 
последствие, от паното бяха направени благотворителни картички, 
сувенири и календар. 

Вечерта празникът продължи с провеждането на традиционното 
детско шоу „Принцеси на розата“ на сцената на  пл. „Севтополис“. В 
шоуто взеха участие 25 момичета от подготвителните групи на всички 
детски градини в община Казанлък.  

Ученици от казанлъшките училища участваха в традиционното 
отбелязване на официални празници на България, както и празниците на 
общината. 
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ПРИОРИТЕТ III 

Подобряване здравето на децата 

Цели Дейности Отговорен 
орган 

Финансово 
осигуряване Изпълнение 

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 на 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

Осигуряването на здравословна жизнена среда за отглеждане и 
възпитание на децата от ранна детска възраст в детските ясли, детските 
градини и ДЦДУ е един от основните и важни приоритети на Община 
Казанлък.  

Здравословното и балансирано хранене на децата на възраст от 10 
месеца до 7-годишна възраст на територията на цялата община се 
осъществява от Общинско предприятие „Кухня-майка, в т. ч. дейност 
„Детска млечна кухня“. Менюто е разнообразно, балансирано, 
приготвено с качествени продукти, отговарящи на всички нормативни 
изисквания, касаещи безопасността и качеството на детското хранене. 
Съобразено е със среднодневните продуктови набори, завишен е 
грамажа на основните храни при децата на възраст 6-7 години. 
Качественото и балансирано хранене е постигнато чрез осигуряването 
на разнообразни закуски, салати, супи, плодове и напитки. Ежедневно 
се осигуряват разнообразни зеленчуци и плодове, мляко и млечни 
продукти, достатъчно храни богати на белтъчини като месо, риба и 
бобови храни. 

Областна дирекция по безопасност на храните – Стара Загора и 
Регионална здравна инспекция – Стара Загора осъществяват постоянен 
контрол върху дейността на Предприятието и следят за безопасността и 
качеството на влаганите хранителни продукти и приготвените ястия. В 
рамките на своите правомощия Община Казанлък също извършва 
периодични проверки, както в Предприятието така и на място в 
детските заведения. 

Важен аспект за повишаване устойчивостта на организма към 
заболявания, е и създаването на условия за адекватна физическа 
активност и спорт на децата. За доброто здраве и развитие на физически 
качества и дееспособност  на малките деца се провеждат закалителни 
процедури, физкултурни занимания, организират се разходки и игри на 
открито. Всяка детска ясла и детска градина планира целогодишно 
дейности, свързани с хармоничното и здравословно развитие на децата. 

Община Казанлък активно съдейства за увеличаване на 
физическата активност на децата, като разширява и обогатява спортните 
дейности сред децата от детските градини – предлагат се допълнителни 
занимания по футбол,  гимнастика, народни танци, спортни танци, 
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1.2. Провеждане на кампании и 
инициативи за промотиране на 
детското здраве, здравословното 
хранене и здравословен начин на 
живот.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община 
Казанлък, РЗИ, 
детски ясли, 
детски градини, 
училища, 
ДЦДУ, НПО, 
Здравни 
медиатори 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет и по 
проекти с 
външно 
финансиране 
 

плуване и др. 
В ДЦДУ също е осигурена здравословна среда, напълно подходяща 

за деца с различни физически и сензорни нарушения. Практиката в 
ДЦДУ е насочена към превенция на възникване и разпространение на 
заразни и социално значими заболявания; активно се  проследява 
здравословното състояние на децата; провеждат се ежедневен филтър и 
закалителни процедури. Осигурено е здравословно и балансирано 
хранене. Въведени са програми за почистване и дезинфекция, алгоритми 
за дезинфекциране, насочени към превенция на възникване и 
разпространение на заразни  и социално значими заболявания. 

 
Във връзка с необходимостта от профилактика на очните 

заболявания в ранна детска възраст Община Казанлък осигури средства 
за закупуването на мобилен апарат /рефрактометър/ за скрининг на 
очите, който открива следните проблеми при деца: далекогледство, 
късогледство, замъглено зрение, неравномерно отражение, различие в 
големината на зениците, кривогледство. Предвижда се апаратът да бъде 
доставен до края на месец март 2022 г. и в рамките на годината да се 
организира и стартира кампания за профилактика  на зрението на децата 
в ранна детска възраст (3 – 6 години). Навременната диагностика на 
очните заболявания в тази възраст има добра перспектива за лечение, а 
ранната диагностика на т. нар. Амблиопия - мързеливо око, е важен 
фактор за превенция на различните очни заболявания. 

 Профилактичната кампания има важно значение, защото 
мързеливото око подлежи на лечение до 8-годишна възраст и колкото 
по-рано се открие, толкова по-голям е шансът за лечение. След 9-
годишна възраст лечението е почти невъзможно и зрението остава 
ниско за цял живот. 

През 2021 г. от страна на  РЗИ – Стара Загора са проведени  
обучения за здравословно хранене на децата в: 

• ОУ „Мати България“, гр. Казанлък 
• СУ „ Екзарх Антим I“,  гр. Казанлък 
• Лятна занималня към НЧ ““Пробуда-1920“, с. Копринка 
При изявено желание от страна на образователните, социалните и 

други институции, специалисти от РЗИ оказват методична помощ и 
предоставят материали за разпространение и провеждане на обучителна 
дейност в онлайн форма.  

В редица училища с различни инициативи се отбелязват: 
• 24 октомври – Международния ден за борба със затлъстяването, 

с акцент върху здравословния режим на хранене, физическата активност 
и поддържането на здравословно тегло; 
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• 15 октомври – Световен ден за миене на ръцете 
През месец юли 2021 г., ЦОП и ЦСРИ бяха домакин при 

провеждането на Национална скринингова кампания за безплатни очни 
прегледи - „ЗРЕНИЕТО Е ВСИЧКО! ПРЕГЛЕДАЙ СЕ!“, организирана 
от Български лекарски съюз, Българското дружество по офталмология и 
Байер България. Със съдействието на община Казанлък бяха извършени 
безплатни офталмологични прегледи на 48 деца и 48 възрастни от 
мобилен лекарски екип на МЦ „Верея“ – гр. Стара Загора, с цел 
превенция и ранна диагностика на очни заболявания, както и 
повишаване на здравната култура на деца и родители.  

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. 
 

2.2. Провеждане на 
информационни кампании по 
превенция на ранната 
бременност, раждане и 
майчинство. 
 
2.3. Системно проследяване 
ваксинирането на деца от 
рисковите общности – 

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

 
 
 
 
 
 
РЗИ, Училища, 
Здравни 
медиатори, 
НПО 
 
РЗИ, Училища, 
Детски 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

 
Регионална здравна инспекция – Стара Загора проведе обучения по 

Национална програма за превенция на хроничните незаразни болести 
2021-2025 г. по следните фактори – тютюнопушене, злоупотреба с 
алкохол, здравословно хранене, ниска физическа активност  в: 

 
• ОУ „Мати България“, гр. Казанлък 
• СУ „Антим I“, гр. Казанлък 
• Лятна занималня към НЧ „Пробуда-1920“, с. Копринка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Социалните работници от Центъра за обществена подкрепа и екипът, 

назначен по проект „Европейската гаранция за детето“, при изпълнение 
на своята работа, информират подрастващите за риска от ранна 
бременност и раждане. Също така проследяват поставянето на ваксини 
на децата, по чиито случаи работят. Координация на процеса с личните 
лекари за своевременното поставяне. 

Към Функция „Здравеопазване“, Община Казанлък са назначени 
двама здравни медиатори, които работят в обособените ромски квартали 
и махали на територията на град Казанлък. Те работят активно 
съвместно с РЗИ – гр. Стара Загора за провеждане на обучения на теми, 
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информиране, мотивиране. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Обучения, семинари, 
форуми, дискусии и др.  за 
повишаване квалификацията на 
медицинските специалисти, 
работещи в  детско и училищно 
здравеопазване. 

заведения, 
Педиатри и 
лични лекари, 
практикуващи 
на територията 
на общината, 
Здравни 
медиатори, 
Младежки 
организации 
съвместно с 
Община 
Казанлък 
 
Община 
Казанлък, РЗИ, 
НПО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 

свързани с профилактика на здравето, повишаване на здравните знания 
и информираността на ромското население, организирани на 
територията на общината. Също така подпомагат общуването между 
лицата от малцинствените общности със здравните и социални служби, 
общинска администрация, училища, детски градини. Извършват 
консултации, подготовка на документи, процедури за явяване пред 
ТЕЛК, НЕЛК, ЛКК  и др., придружаване на лица до здравни и социални  
институции, настаняване в здравни заведения. 

Медиаторите съдействат и на общопрактикуващите лекари, 
работещи на територията на ромските махали като съобщават на 
родителите, когато децата трябва да бъдат имунизирани. Информират 
лица от ромската общност за здравноосигурителните им права и 
задължения, както и за правата им като пациенти, съвместно с личните 
лекари. 

В началото на всяка учебната година здравните медиатори 
съвместно с медицинските лица в училищата и с помощта на класните 
ръководители, издирват децата без личен лекар и мотивират родителите 
им за необходимостта от регистрирането им.  

И през 2021 г., всички медицински специалисти от училищно и 
детско здравеопазване активно подпомогнаха спазването на всички 
определени мерки за преодоляване разпространението на Ковид-19. 

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

 
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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чрез Детска педагогическа стая при РУ на МВР – Казанлък се 
изнасят лекции и беседи в училищата за повишаване информираността 
на децата за разпространението на ХИВ/СПИН, употребата и 
разпространението на психоактивни вещества. През 2021 г. поради 
епидемиологичната обстановка срещите с децата са сведени до 
минимум.  

През 2021 г. МКБППМН, със съдействието на МОС реализираха 
превантивна кампания по повод 1 декември – Световен ден за борба със 
СПИН на пл. „Севтополис“- Казанлък. Основата цел на МКБППМН е 
превенцията и информираността на младежите на територията на 
Община Казанлък. За тази цел МКБППМН се свърза с Българската 
асоциация по семейно планиране и сексуално здраве (БАСП), клон 
Стара Загора, които реализираха съвместно с МКБППМН 
информационна кампания. Бяха осигурени шатра, озвучаване, рекламни 
материали и др. Българската асоциация по семейно планиране и 
сексуално здраве осигуриха квалифицирани експерти в тази област. 

Във връзка със съвместната дейност с Училищни комисии по 
превенция, училищни психолози, педагогически съветници, ресурсни 
учители и класни ръководители, МКБППМН провежда работни срещи и 
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3.2. Работа по Координационния 
механизъм за взаимодействие 
при работа по случаи на деца, 
заразени с ХИВ, Хепатит В и С и 
сексуално предавани инфекции. 

 
 
 
 
 
 
 
Институциите, 
включени в 
комисията 

 
 
 
 
 
 

 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

кампании с различна тематика. През отчетната година са проведени 
няколко кампании на следните теми: „Превенция на зависимостите към 
психоактивни вещества при деца и младежи“, „Предизвикателствата на 
новите психоактивни вещества“ и „Употребата на психоактивни 
вещества и техните последствия при младите хора“. Проведени са  и 
превантивни дейности и мероприятия срещу употребата на алкохол и 
тютюн. 

През 2021г. не са установени случаи на деца заразени със ХИВ, 
Хепатит В и С, и сексуално предавани инфекции, по които да се свиква 
Координационен механизъм. 

 

 

ПРИОРИТЕТ IV 

Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и просия 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване Изпълнение 

 
1. Повишаване 
информираността на 
обществото, децата и на 
техните семейства, относно 
правата на детето, 
насилието над деца и 
стимулиране на активното 
им участие в 
противодействие на 
насилието. 

 
1.1. Реализиране на дейности 
по Национална програма 
„Работа на полицията в 
училище“. 
 
 
1.2. Провеждане на 
информационни кампании и 
беседи за превенция на 
насилието и повишаване 
информираността сред 
децата относно тяхното 
право на закрила от всички 
форми на насилие.  
 

 
РУ на МВР 
ДПС, МКБППМН  
 
 
 
 
МКБППМН, 
Училища, РУ на 
МВР, Дирекция 
„Социално 
подпомагане“  
 
 

 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 

Районно управление – Казанлък работи по програма „Работа 
на полицията в училище“ и по график провежда беседи с 
малолетни и непълнолетни лица в училищата по подходящи теми. 
През 2021г. са изнесени 21 лекции в различни училища в община 
Казанлък.  

 
 
Инспекторите от Детска педагогическа стая изнасят лекции и 

беседи в училищата за превенция на агресията и насилието, както 
и за повишаване информираността сред децата относно тяхното 
право на закрила от всички форми на насилие. Създадена е 
традиция за отбелязване на Ден на розовата фланелка в голяма 
част от училищата в общината, с което се казва „НЕ“ на 
насилието. 

2. Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 

2.1. Обучения, семинари и 
работни срещи,  свързани с 
разпознаване белезите на 

Община Казанлък, 
Училища, 
Дирекция 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Ежегодно педагози и специалисти от училищата взимат 
участие в различни обучения, семинари, работни срещи,  с 
тематика за разпознаване белезите на насилие и какви дейности 
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специалистите, работещи с 
деца, за разпознаване на 
белезите за насилие и 
незабавно сигнализиране.   

насилие и дейности по 
предотвратяване на риска от 
насилие в семейството, 
училището и на улицата.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. Осъществяване на 
акции, с цел превенция на 
попадането на деца на 
улицата. 
 
 
 
 
 
2.3. Участие в обучения за 
повишаване на 
квалификацията на 
членовете на МКБППМН и 
обществените възпитатели. 
Обмяна на опит с други 
подобни институции. 
 
2.4. Популяризиране на 
съществуващите линии за 
сигнализиране за деца в риск 
телефон 0 80019 100, както и 
на тел. 112   

„Социално 
подпомагане“, 
НПО, РУ на МВР 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РУ на МВР, 
МКБППМН 
Дирекция 
„Социално 
подпомагане” 
 
 
 
 
МКБППМН 
 
 
 
 
 
 
 
Дирекция 
„Социално  
подпомагане“, РУ 
на МВР, Училища 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 

могат да бъдат предприети за предотвратяване на риска от 
насилие в училището, в семейството и на улицата. В училищата 
периодично се провежда превантивна дейност чрез организиране 
на дискусии на теми, свързани с насилието и агресията, излъчват 
се презентации в часовете на класа, организират се тематични 
кампании за разпознаване белезите на насилие, 
противодействието на тормоза и насилието, популяризиране и 
насърчаване на положителните прояви и постигнатите успехи от 
учениците, като форма за превенция на тормоза, насилието и 
агресията чрез показване на добрия пример. Провеждат се  беседи 
и уроци за гнева, за насилието, за омразата, за доброто. 
Организират се срещи с представители от Център за превенция на 
насилието и с районните полицейски инспектори. Местната 
комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни при Община Казанлък непрекъснато осъществява 
съвместни дейности с училища и детски градини в подкрепа на 
деца с рисково поведение и жертви на насилие с цел превенция на 
противообществените прояви. 

Инспекторите ДПС към РУ на МВР, представителите на ДСП 
за гр. Казанлък и представители на Община Казанлък провеждат 
срещи с родители на деца с противообществени прояви, с цел 
превантивна работа или решаване на нововъзникнали проблеми. 
Полагат се усилия за решаване на възникнали казуси, като се 
защитават правата на детето. Многократно родители търсят 
съдействие и подкрепа от представителите на МКБППМН. При 
работа с деца и семейства, РУ на МВР предоставя на родителите 
информация и материали свързани с разпознаване белезите на 
насилие спрямо децата. 

Всеки месец, по утвърден график, представители на 
Община Казанлък, РУ на МВР - Казанлък и ОЗД/ДСП – Казанлък 
извършват обходи с цел превенция на попадането на децата на 
улицата.  През 2021 г. са реализирани 12 акции, като са 
регистрирани 5 деца, извършващи просия.  С всяко дете и 
неговото семейство е стартирана социална работа от служители 
на ОЗД. Образувани са възпитателни дела от МКБППМН и са 
наложени мерки за въздействие. На родителите на децата са 
съставени протоколи за предупреждение 

През 2021 г. членовете на МКБППМН – Казанлък, както и 
обществените възпитатели не са участвали в квалификационни 
форми на ЦКБППМН, поради усложнената обстановка в страната 
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При провеждането на консултации, беседи, лекции и/или 

други мероприятия с деца и техните семейства, всяка една от 
заинтересованите институции предоставя информация и 
материали, свързани с разпознаване белезите на насилие спрямо 
децата, както и институциите, към които могат да се обърнат за 
подкрепа. Популяризира се възможността да се търси помощ и на 
съществуващите телефонни линии 112 и 080019100 за деца в 
риск.  

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

3.1. Включване на жертвите 
на трафик в подходящи 
форми на обучение и 
квалификация. 
 
3.2. Индивидуални 
консултации с деца и 
семейства, с цел формиране 
и/или повишаване на 
социалните умения, 
емоционалните 
компетентности, 
мотивацията за активно 
включване в образователния 
процес. 
 
 
3.3. Щадящо изслушване на 
деца в специализирано 
помещение - „Синя стая“ 
към ЦОП  
 
 
 
 
3.4. Сътрудничество при 
прилагане на 
Координационния 
механизъм за 
взаимодействие при работа 
по случаи на деца, жертви на 
насилие или в риск от 

Дирекция „Бюро 
по труда“ 
 
 
 
МКБППМН, 
обществени 
възпитатели, 
училища, ДСП, 
ЦОП 
 
 
 
 
 
 
 
ЦОП, ОЗД, РУ на 
МВР, Районен 
съд, Районна 
прокуратура 
Институциите, 
включени в 
комисията 
 
Община Казанлък, 
РУ на МВР, ДПС, 
ДСП чрез ОЗД, 
МКБППМН, ЦОП 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 

През 2021 г. няма регистрирани случаи. 
 

 
 

Местната комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни при Община Казанлък 
непрекъснато осъществява съвместни дейности с училища и 
детски градини в подкрепа на деца с рисково поведение и жертви 
на насилие с цел превенция на противообществените прояви. При 
констатиране на противообществена проява се образува 
възпитателно дело, по което МКБППМН налага наказателни 
мерки. През 2021 г. са образувани общо 49 възпитателни дела, 58 
са лицата с противообществена проява, а 78 са общо наложените 
възпитателни мерки. Подкрепа за децата и техните семейства се 
оказва от психолог и обществен възпитател на МКБППМН. 

 
През специализираното помещение за провеждане на 

разпит/изслушване на дете „Синя стая“ са преминали 6 случая. 
Подготовката на детето за предстоящата процедура се извършва 
от професионалисти, специално обучени за тази цел. С детето се 
работи по специализирана методика за подготовка на деца, 
подходяща за възрастта. 

 
 
При всеки получен сигнал за дете, жертва на насилие или в 

риск от насилие, социалните работници от ОЗД, съвместно с 
представители на РУ на МВР – Казанлък, Община Казанлък, 
Районна прокуратура – Казанлък и ЦОП – Казанлък, предприемат 
всички мерки по закрила и оказване на подкрепа на детето.  През 
2021 г. Координационния механизъм за взаимодействие при 
работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие 
и за взаимодействие при кризисна интервенция е заседавал по 12 
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насилие и за взаимодействие 
при кризисна ситуация. 
 
 
3.5. Сътрудничество при 
прилагане на 
Координационен механизъм 
за намаляване на детската 
просия. 
 
 
3.6. Сътрудничество при 
работа със случаи на 
непридружени деца, 
търсещи и/или получили 
международна закрила.  

 
 
 
 
Община Казанлък, 
РУ на МВР, ДПС, 
ДСП чрез ОЗД, 
МКБППМН, ЦОП 
 
 
 
Община Казанлък, 
РУ на МВР, ДПС, 
ДСП чрез ОЗД, 
МКБППМН, ЦОП 

 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

получени сигнала.  
 
 
Ежемесечно, представители на отговорните институции, 

извършват обходи, с цел установяване на скитащи и просещи 
деца. През 2021 г. са реализирани 12 акции и са регистрирани 5 
деца, извършващи просия. С всяко дете и неговото семейство е 
стартирана социална работа от служители на ОЗД. Образувани са 
възпитателни дела от МКБППМН и са наложени мерки за 
въздействие. На родителите на децата са съставени протоколи за 
предупреждение 

През 2021 г. няма постъпили сигнали за случаи на 
непридружени деца, търсещи и/или получили международна 
закрила. 

4. Намаляване броя на 
децата пострадали или 
жертви на пътно 
транспортни 
произшествия. 

4.1. Повишаване 
информираността на децата 
и учениците за поведението 
им като участници в пътното 
движение чрез провеждане 
на беседи, викторини, 
състезания, изложби и др.  
 
 
 
4.2. Общински мероприятия 
за популяризиране 
правилата за безопасност на 
движение по пътищата. 

Детски градини, 
Училища, 
РУ на МВР 
 
 
 
 
 
 
 
Община Казанлък, 
РУ на МВР, НПО 
и други 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

 
 
 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Обучението по безопасност на движение по пътищата е  
неделима част от цялостното възпитание, обучение и 
социализиране на децата и учениците в системата на 
предучилищното и училищното образованието. То е целенасочен, 
системен и непрекъснат процес с цел формиране на теоретични 
знания и практически умения на децата от детската градина и 
начален етап на обучение, за да може да спазват правилата за 
движение по пътищата и по този начин да опазят, както своето 
здраве и живот, така и здравето и живота на своите приятели. 

Всяка учебна година във всички детски градини и училища 
се организират и провеждат инициативи по безопасност на 
движение по пътищата (БДП) за деца и ученици. 

През учебната 2021/2022 г. РУ на МВР – Казанлък 
продължава дейностите по Детско полицейско управление в ОУ 
„Антон Страшимиров“ – гр. Казанлък. Децата се запознават с 
професията на полицая, бойни техники за лична зашита, правила 
за движение по пътищата и др. Поради усложнената 
епидемиологична обстановка, срещите бяха сведени до минимум. 

 
5. Намаляване на 
насилието в училище. 

 
5.1. Кампании за превенция 
на агресията и насилието в 
училище – отбелязване на 
Световния ден за борба с 
насилието в училище и др. 

 
Училища, НПО 

 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 

С различни прояви учениците от общинските и държавните 
училища в община Казанлък отбелязаха Международния ден за 
борба с тормоза в училище. Популярен като Ден на розовата 
фланелка, той се чества в последната сряда на февруари. Всички 
желаещи ученици и учители бяха облечени символично розови 
фланелка в подкрепа на борбата с тормоза в училище. 

Организирани са мероприятия по повод и на Ден на 
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толерантността, Ден на търпението и др. 
В дигиталните платформи, канали и страници на ЦСРИ и 

ЦОП (включително информационен сайт) през 2021 г. са 
публикувани материали по темата; блог – разговор с психолог; 
онлайн-предизвикателство към училище, детски градини и 
образователни центрове. 

6. Превенция на децата в 
дигиталното пространство 

6.1. Кампании за безопасен 
интернет сред децата 
 
 
6.2. Отбелязване на 
международния Ден за 
безопасен интернет. 
 
6.3. Повишаване 
ангажираността на 
родителите за предпазване 
на децата в онлайн среда. 

МКБППМН, 
Училища 
 
 
МКБППМН, 
Училища 
 
МКБППМН, 
Училища 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 

МКБППМН, с подкрепата на Училищни комисии по 
превенция, училищни психолози, педагогически съветници, 
ресурсни учители и класни ръководители, е провела 10 обучения 
на тема „Тормоз и кибертормоз при деца и подрастващи“ в 
училищата в община Казанлък. Целта на тези обучения е да се 
помогне на децата от различни възрасти да се предпазват от 
многобройните рискове и опасности, когато са в интернет.  

ЦОП и ЦСРИ се включиха в Националната инициатива на 
специалисти работещи с деца в ранна детска възраст – във връзка 
с тревожната тенденция в ежедневно нарастващия брой случаи, 
при които вследствие на прекомерно гледане и ползване на 
екранни и дигитални устройства, се наблюдава изоставане в 
психическото развитие и говора на децата.  

 
 

 

ПРИОРИТЕТ V 

Насърчаване участието на децата в обществения живот 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване Изпълнение 

1. Подкрепа и 
насърчаване 
на детското 
участие. 
 
 
 

1.1. Утвърждаване на 
детското участие в 
обществения живот на 
територията на община 
Казанлък 
 
 

 

Община Казанлък 
МКБППМН, 
Училища, МОС 
 
 

 
 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 

Училищните ръководства и ръководствата на детските 
градини, с участието на представители на ОЗД при ДСП, 
МКБППМН и др. институции, ежегодно организират и 
провеждат родителски срещи и срещи с ученици за 
запознаване с правата на човека и правата на детето, 
регламентирани в международните и национални 
стратегически документи. В хода на провежданите 
консултации, както и в процеса на работа, специалистите от 
заинтересованите институции, информират по достъпен за 
децата начин за възможностите за ангажиране на свободното 
време, обучителна и професионална ориентация, както и за 



29 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Укрепване дейността на 
Младежки общински съвет и 
осигуряване на широко 
участие на децата в 
прилагане на местната 
политика за децата. 
Организиране и провеждане 
на обучения, дискусии, 
дебати, тренинги, ролеви 
игри с цел формиране на 
умения за вземане на 
решения и повишаване на 
самооценката на децата 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Община Казанлък, 
МОС, МКБППМН 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

техните права и задължения.  
Традиционно всяка година в ПГ „Иван Хаджиенов“ се 

провежда ден на самоуправлението. Възпитаниците сами 
избират позиция, която желаят да заемат, и кандидатстват за 
нея. Така веднъж годишно ръководството на училището 
минава в ръцете на учениците, ролите в час също се разменят 
- учителят става ученик, а на негово място представител от 
даден клас поема преподавателската работа. 

За МКБППМН е важно мнението и позицията на 
децата, за това се старае да включва подрастващите в 
различните дейности, които организира. 

Специалистите в социалните услуги използват всички 
механизми и инструменти, с които да достигнат до децата и 
да ги мотивират да изградят своя гражданска позиция и с 
помощта на родители, учители и специалисти да възпитат в 
тях солидарност, участие в благотворителност . 

Младежки общински съвет - Казанлък (МОС) е 
неформална представителна младежка структура към 
Община Казанлък. Сформирана е от младежи, обединени на 
доброволен принцип и свързани от желанието за подобряване 
качеството на живот на младите хора в общината.  Младежки 
общински съвет - Казанлък, съвместно с Община Казанлък и 
младежки НПО целогодишно организират и провеждат 
редица кампании и инициативи.   

През 2021 г. МОС, със съдействието на МКБППМН 
реализираха следните инициативи:  
• Отбелязване на учебната 2021/2022 година; 
• Отбелязване на 1 юни - Ден на детето; 
• Конфликтите в училище - трансформиране и разрешаване; 
• Превенция на зависимостите към психоактивни вещества 
при деца и младежи; 
• Предизвикателствата на новите психоактивни вещества; 
• Употребата на психоактивни вещества и техните 
последствия при младите хора; 
• Тормоз и кибер тормоз при деца и подрастващи; 
• Отбелязване на 1 декември; 
• Онлайн конкурс за снимка по повод Лазаровден - „Да 
съхраним традицията“; 
• Великден за децата; 
• Онлайн конкурс за рисунка по повод 21 ноември - ден на 
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Християнското семейство; 
• Светлинно шоу и светеща Арт инсталация за деца и 
младежи живущи в Община Казанлък по повод Коледно-
новогодишните празници; 
• Спортни дни с групови тренировки за деца в парк 
„Розариум“; 
Млади, щастливи и здрави; 

2. Повишаване 
информираността и 
активността на 
децата и младите 
хора в обществения 
живот 

2.1 Подкрепа и насърчаване 
на младежките инициативи, 
допринасящи за обогатяване 
на културния и социален 
живот на младите хора в 
общината.  

Община Казанлък 
МКБППМН, МОС 
Училища, детски 
градини 

В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 

В условията на епидемична обстановка в страната на 
ниво община нямаше възможност да бъдат проведени всички 
традиционни чествания на големи български празници, 
мероприятия на Общината и на града, състезания и др. 
Въпреки това Община Казанлък успя да отбележи важни 
исторически дати - 19 февруари, 3 март, 24 май, 2 юни,  22 
септември. Казанлъшките ученици участваха и в празниците 
на общината. Тържествено беше отбелязан празникът на 
града – 4 юни и традиционното карнавално шествие във 
„Фестивала на Розата“ на 6 юни. МКБППМН организира 
конкурс за рисунка по повод 21 ноември - Ден на 
християнското семейство. 
      В институциите от системата на предучилищното и 
училищното образование се организират разнообразни 
инициативи, базари, състезания, изложби, турнири и др., 
които са неизменна част от училищния живот и успешен 
метод за мотивация на децата и учениците.        
      В детските градини се реализираха творчески 
работилнички за книжки, за мартенички, за картички и др. 
Представиха се изложби на изделия, направени от децата от 
природни материали, подготвени драматизации на приказки, 
реализирани благотворителни кампании, различни 
предизвикателства за децата и техните родители в 
електронна среда. 
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3. Развитие на 
доброволчеството. 

 

 
3.1. Популяризиране на 
доброволчеството и 
насърчаване участието на 
децата в доброволчески 
инициативи.  
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2. Организиране, 
провеждане и/или подкрепа 
на благотворителни и 
обществено значими 
инициативи. 
 

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

 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет 

Все повече деца, ученици и млади хора се включват и 
ангажират с доброволчески инициативи - организиране на 
събития, провеждане на благотворителни инициативи, 
кампании за набиране на средства и други мероприятия.  

Всички институции, които имат отношение към 
възпитаване на децата и младите хора в духа на 
доброволчеството, във всеки момент насърчават идеите за 
подкрепа на различни каузи. 

Ученици от 2-ри клас на ОУ „Никола Вапцаров“, заедно 
със своя класен ръководител госпожа Лилия Рачева, участват 
в програмата „Научи се да даряваш“ на Българския 
дарителски форум. С подкрепата на своите родители те са 
събрали голям брой книжки с приказки, които да бъдат 
поставени в къщичките за книги в парк „Розариум“ и във 
фоайето на ЦОП. 

ЦОП и ЦСРИ се стараят да използват всички механизми и 
инструменти, с които да достигнат до децата и да ги 
мотивират да изградят своя гражданска позиция и с помощта 
на родители, учители и специалисти да възпитат в тях 
солидарност, участие в благотворителност. 
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ПРИОРИТЕТ VI 

Закрила на деца с изявени дарби – общо 30 000 лв. 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване Изпълнение 

1. Увеличаване 
броя на децата, 
участващи в 
различни спортни, 
културни, 
развлекателни 
дейности, клубове 
по интереси и 
други занимания в 
свободното време 

1.1.  Участие в ученически 
игри. 
 
 
 
 
 
1.2. Организиране на 
мероприятия по повод 
различни празници. 
 

Училища 
Община Казанлък 
 
 
 
 
 
Училища, детски 
градини 
Община Казанлък 
 

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

По време на присъственото обучение на ниво 
училище и по класове, при спазване на 
противоепидемичните мерки, се проведоха редица 
спортни инициативи и събития.  

Организирани са спортни дни и проведени 
състезания между класове. ПГТТМ за поредна година 
проведе велопоход Казанлък – Енина по повод 
„Европейският ден на физическата активност в 
училище“. Казанлъшките училища проведоха спортни 
турнири и състезания - волейбол, баскетбол, народна 
топка, шах и др.  

За децата в детските градини са организирани 
допълнителни дейности, но само в рамките на групата, 
поради пандемията – народни танци, приложни 
изкуства, английски език. Организирани дейности за 
изява на децата – онлайн поздрави по повод на 
празници, участие в конкурси за рисунка, 
стихотворение, песен. 

 
2. Насърчаване на 
творческите 
заложби и 
потребности на 
децата. 

 
2.1. Средства за 
организиране и активно 
включване  на деца в 
творчески и спортни 
дейности, школи, кръжоци, 
курсове, художествени 
формации и др. 
 
2.2. Създаване на 
възможност за активиране на 
свободното време на децата 
с подходящи културни, 
спортни, образователни 
дейности, като се използват 
възможностите на 
културните институти и 

 
Община Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 
Община Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 800 лв. 

 
 
 

 
 
 
 

1 000 лв. 
 

 
 

 
 
 
 

 
543,00 ЛВ. 

 
 
 
 
 
 
 

--- 
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спортната база – театър, 
стадион, библиотека и др. 
 
2.3. Подпомагане за участие 
в национални, 
международни конкурси, 
олимпиади и състезания. 
 
2.4. Подпомагане участието 
на деца в организирани 
форми на ученически отдих 
и туризъм. 

 
 
 
Община Казанлък 
 
 
 
 
Община Казанлък 
Училища 

 
 
 

7 000 лв. 
 
 

 
 

2 780 лв. 

 
 
 

1 885,61 ЛВ. 
 
 
 
 

--- 

 
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 на 
децата с изявени дарби и 
насочването им към 
подходящи учебни 
заведения и към подходящи 
форми за ангажиране на 
свободното им време. 

 
Училища 
ОДК „Св. Иван 
Рилски“ 
 
 

 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 

В Центъра за подкрепа на личностното развитие - ОДК 
се осигурява подкрепа на деца и ученици с изявени 
дарби, чрез групови и индивидуални занятия  и 
предоставена възможност за тяхната изява. Стимулиране 
и подготовка за участия в конкурси от Програмата на 
мерките за закрила на деца с изявени дарби на МОН и 
възможност за присъждане на стипендия. Организиране 
на национални конкурси в сферата на изкуствата. 

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

 
4.1. Предоставяне на 
финансови средства по 
Наредба за условията и реда 
за осъществяване на закрила 
на деца с изявени дарби и 
Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени 
дарби за 2021 година.  
 
4.2. Едногодишна стипендия 
на дете, класирало се на 
първо, второ и трето място 
на конкурс, олимпиада или 
състезание в областта на 
изкуството, науката и спорта 
на национално и 
международно равнище, 
включени в Програмата на 

 
Община Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община Казанлък 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
От 
съответното 
министерство 
 
 
 
 
 
10 920 лв. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
По Програма на мерки за закрила на деца с изявени 
дарби на Министерски съвет за 2021 г. са отпуснати 
едногодишни стипендии на шестима изявени ученици от 
община Казанлък, съответно от МОН, МК и ММС. 
 
 
 
 
 
7 едногодишни стипендии на обща стойност: 10 920 лв. 
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мерките за закрила на деца с 
изявени дарби за 2021 
година, в категории и 
възрастови групи, които не 
получават стипендии от 
съответното министерство (7 
стипендии по 130 лева 
месечно) – критерии и 
правила (Приложение 1). 
 
4.3. Подпомагане на деца с 
изявени дарби за постигнати 
високи резултати в сферата 
на науката, изкуството и 
спорта. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Община Казанлък 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 000 лв. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

500 лв. 

5. Стимулиране на 
творческите 
заложби на децата 
в детските градини. 

 
5.1. Организиране на 
мероприятия и подготовка за 
участия в тях. 
 

 
Община Казанлък 
 
 

 
2 500 лв. 

 
 

 
1 193,95 лв. 
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Използвани съкращения: 
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 
РУО – Регионално управление на образованието 
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“ 
 
 
 
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. Наредба № 1 от м. януари 2009 година за обучение на деца със СОП и/или с хронични заболявания 
7. Закон за МВР 
8. ЗБППМН 
9. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 



             ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО – 2022 ГОДИНА        

Приета с Решение № …………………………. г. на Общински съвет – Казанлък 
 

ПРИОРИТЕТ I 
 

Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата 
 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

1. Развиване на мерки за 
подкрепа на отговорно 
родителство. 

1.1.Осигуряване на финансова подкрепа на семейства, отговарящи на 
условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат. 
 
1.2. Подкрепа на семействата в съответствие и изпълнение на основната цел 
на Закона за закрила на детето – „отглеждане на децата в семейна среда чрез 
развитие на алтернативни услуги за деца, както и чрез предоставяне на 
финансови или помощи в натура“. 
 
1.3. Организиране и провеждане на тематични беседи за опасностите, които 
крие ранната бременност за майката и бебето сред подрастващите и техните 
родители. 
 
1.4. Прилагане на мерки за превенция и подпомагане на родители, срещащи 
трудности в процеса на отглеждане и възпитание на децата си. 
 
 

Дирекция „Социално 
подпомагане” 
 
 Дирекция „Социално 
подпомагане“ 
 
 
 
Община Казанлък 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, ЦОП 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“, 
МКБППМН, ЦОП 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на институциите 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 

2. Развиване на мерки в 
подкрепа на родителите 
при наличие на риск за 
изоставяне на детето. 

2.1. Популяризиране възможностите на социалните услуги за начините и 
видовете подкрепа за деца и семейства в нужда. 
 
 
2.2. Финансова и материална подкрепа за семейства, при които има риск от 
изоставяне или извеждане на детето, поради крайна бедност. 
 
2.3. Осъществяване на мерки за предотвратяването на изоставянето, чрез 
осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на 
родителите. Насочване към подходящи социални услуги в общността. 
 
2.4. Диагностициране в ранен етап на изоставянията на ниво родилен дом – 
ежедневен контакт на социален работник с необходимата квалификация с 

Дирекция  „Социално 
подпомагане”, ЦОП 
 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“, НПО, 
МКБППМН 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане“, ЦОП 

 
Дирекция „Социално 
подпомагане“, ЦОП 

В рамките на 
утвърдения бюджет  
 
В рамките на 
утвърдения 
бюджет, дарения 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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родилките и бременните в АГО на „МБАЛ Д-р Хр. Стамболски“ ЕООД, гр. 
Казанлък.  
 
2.5. Работа на Общински координационен механизъм за 
деинституционализация на деца. 

 
 
Отговорни институции и 
НПО 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
и дарения 

3. Развиване и 
предоставяне на социални 
услуги в общността за 
подкрепа на децата и 
семействата. 

3.1. Предоставяне не социални услуги от резидентен тип в три Центъра за 
настаняване от семеен тип за деца/младежи и защитено жилище в гр. 
Казанлък. 
 
 
3.2. Дневен център за деца  с  увреждания – предоставяне на качествени 
социални услуги в общността, за подкрепа на деца с трайни увреждания и 
техните семейства: 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 трудотерапевтични дейности в работилницата за 
трудотерапия. Работа със семействата чрез изграждане на група за 
взаиомопомощ и регулярни срещи в малки групи. 
 
3.3. Предоставяне на  качествени услуги в Център за социална 
рехабилитация и интеграция за деца с увреждания, в подкрепа на децата с 
увреждания и техните семейства.  
 
 
3.4. Предоставяне на комплекс от социални услуги в Център за обществена 
подкрепа – превенция на изоставянето на деца и настаняването им в 
специализирана институция; превенция 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. 
 
3.5. Предоставяне на социални услуги в новоразкрития Дневен център за 
подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните 
семейства, в рамките на проект № BG05M9OP001-2.019-0030 „Дневен 
център за деца с тежки множествени увреждания в град Казанлък“, 
финансиран по ОПРЧР 2014-2020.  
 
3.6. Подобряване достъпа до социално-здравни услуги в общността. 
В рамките на проект „Социално-икономическа интеграция и подобрен 

Община Казанлък, ДСП, 
НПО 
 
 
 
 
Община Казанлък, ДЦДУ 
 
 
 
 
 
 
 
Община Казанлък, ДСП, 
ЦСРИ, СНЦ „Бъдеще за 
децата“ 
 
 
Община Казанлък, ЦОП, 
ДСП, СНЦ „Бъдеще за 
децата“ 
 
 
 
 
 
 
Община Казанлък, ДСП 
 
 
 
 
Община Казанлък 
 

Услугата е ДДД и 
след проведен 
конкурс се 
управлява от 
фондация „Сийдър“ 
 
Услугата е ДДД 
 
 
 
 
 
Услугата е ДДД и 
след проведен 
конкурс се 
управлява от СНЦ 
„Бъдеще за децата“ 
 
Услугата е ДДД и 
след проведен 
конкурс се 
управлява от  СНЦ 
„Бъдеще за децата“ 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
по проекта 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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достъп до образование в община Казанлък“, по ОПРЧР 2014-2020 в 4 
населени места с концентрация на маргинализирани групи (гр. Казанлък, гр. 
Крън, с. Ръжена, с. Горно Черковище) е създаден по 1 нов център за работа 
със семейства от сегрегирани общности, наречени "Къща на семейството". 
Къщите са обособени в общински помещения. Във всеки център 
специалисти (социален работник, психолог, педагог, специалист по здравни 
грижи и др.) с подкрепата на ромски медиатор и социален сътрудник ще 
работят с уязвими групи (родители с малки деца, бъдещи родители, 
многодетни семейства) от съответното населено място, с цел повишаване 
качеството на живот, социалното включване и намаляване на бедността.  

по проекта 

4. Развитие на 
алтернативни семейни 
грижи. 

4.1. Развиване на социалната услуга „приемна грижа“, съгласно партньорско 
споразумение между Агенция за социално подпомагане и Община Казанлък 
по проект „Приеми ме 2015“. Осигуряване на допълнителна подкрепа на 
приемните семейства от страна на граждани и организации. Проучване на 
потребностите от услугата в община Казанлък. 
 
 
4.2. Консултиране, насочено към подобряване качеството на грижи за 
настанените деца в семейства на близки и роднини или в приемни семейства 
 
 
 
4.3. Оценяване на 2 бр. професионални приемни семейства, подходящи за 
отглеждане на деца на възраст от 0 години до 3 години, без здравословни 
проблеми, без значение на пол и етнос. 
 

Община Казанлък, 
Дирекция „Социално 
подпомагане” 
 
 
 
 
Дирекция „Социално 
подпомагане”, НПО, 
ЦОП 
 
 
ОЕПГ, ДСП, Комисия по 
приемна грижа към РДСП 
 

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

Дирекция „Социално 
подпомагане“, 
Община Казанлък, 
ДЦДУ, ДЦПДМТМУТС, 
ЦСРИ, НПО 
 

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 увреждания чрез 
планирана индивидуална работа на специалистите, организирани групови 
мероприятия, инициативи с насоченост към общността. 
 
6.2 Изграждане на социални умения на децата, необходими за включването 
им в социалния живот на детските градини и училищата.  
 
 

ДЦДУ, ДЦПДМТМУТС, 
ЦОП, ЦСРИ 
Община Казанлък 
 
ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ, 
ДЦПДМТМУТС 
Детски градини, училища 
Община Казанлък 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
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6.3 Популяризиране дейността на ДЦДУ, ДЦПДМТМУТС, ЦОП, ЦСРИ в 
обществото чрез включване на потребителите в празничния календар на 
общината; провеждане на  мероприятия; поддържане на активност в 
социалните мрежи; реализиране на съвместни инициативи с институции от 
Общината и НПО. 
 
6.4. Запознаване на общността с различни социално значими 
увреждания/специални потребности и промяна на нагласите 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.  

ДЦДУ, ДЦПДМТМУТС, 
ЦОП, ЦСРИ 
Община Казанлък 
 
 
 
ДЦДУ, ЦОП, ЦСРИ, 
ДЦПДМТМУТС 
Детски градини, училища 
Община Казанлък, НПО 
 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 
 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 

 

ПРИОРИТЕТ II 

Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца  

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

1. Осигуряване на 
качествено образование и 
подготовка за по-пълна 
реализация на всички деца. 

1.1 Превенция на отпадането от училище: 
1.1.1 Обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст и устойчивост на обхвата. 
 
1.1.2. Прилагане на процедурата за налагане на административни мерки по 
чл. 347 от Закона за предучилищно и училищно образование (ЗПУО). 
 
1.1.3. Подпомагане на пълноценното участие в учебно-възпитателния процес 
на деца и ученици в неравностойно социално положение  (осигуряване на 
средства за участие в екскурзии, лагери, пленери, състезания и др.). 
 
1.1.4. Тематична квалификационна дейност на педагогическата колегия. 
 
 
1.1.5. Усъвършенстване на  системата от мерки за работа със семействата на 
необхванатите и отпаднали от училище деца. 
 
1.1.6. Прилагане на ефективни форми и методи за комуникация между 
образователните институции и семейството 
 
 

РУО, Община Казанлък, 
ДСП, РУ на МВР, 
училища, детски градини 
 
Община Казанлък 
 
 
Детски градини, училища 
Община Казанлък  
 
 
Детски градини, училища 
 
 
Детски градини, училища 
Община Казанлък 
 
Детски градини, училища 
Училищни настоятелства 
Обществени съвети  
 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 
Неприложимо 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
или в партньорство 
с НПО 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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1.1.7. Подобряване условията за интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинствени групи на територията на община Казанлък. 
 
 
 
 
1.1.8. Обучения на ученици от уязвими групи за придобиване на умения за 
обучение от разстояние в електронна среда. 
 
 
 
1.1.9. Обучения на педагогическите специалисти за усъвършенстване на 
уменията им за преподаване/провеждане на занимания от разстояние в 
електронна среда  
 
1.2 Превенция на агресията и насилието в образователните институции. 
 
 

Община Казанлък  
Училища, Детски градини 
 
 
 
 
Училища, Детски градини, 
РУО – Стара Загора 
 
 
 
Училища, Детски градини, 
РУО – Стара Загора 
 
Училища, Детски 
градини, РУО – Стара 
Загора, ДСП, ДПС при 
РУ на МВР, МКБППМН 

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

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. 
 
 
 
2.2. Подпомагане на пълноценното участие в учебно-възпитателния процес 
на ученици със СОП  чрез осигуряване на необходимите специалисти, 
средства, условия, материали и др. 
 
2.3. Провеждане на квалификационни курсове за преподаватели. 
 
 
2.4. Поетапно адаптиране на градската архитектурна среда, включително в 
детските градини и училища, към потребностите на децата със СОП. 

Училища 
Детски градини  
Община Казанлък  
РЦПППО 
НПО 
 
РУО – Стара Загора, 
Детски градини, Училища 
 
 
РУО – Стара Загора, 
Детски градини, Училища 
 
Община Казанлък  
Училища 
Детски градини 

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

3. Развиване на 
професионалното 
образование 

3.1. Разширяване обхвата на дуалното образование чрез оценка на 
ефективността и засилване на партньорствата с местния бизнес. 

РУО, Община Казанлък, 
училища 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
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4. Осигуряване на 
възможности за включване 
на децата в неформално 
образование 

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

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. 

 
 
 
Община Казанлък, ОДК 
„Св. Иван Рилски“, 
училища, детски градини 

 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
и по проекти 

 
5. Участие в програми и 
проекти за развитие на 
образованието 

 

5.1. Реализиране на програми и проекти от детски градини и училища от 
община Казанлък 

 

 
Училища, детски 
градини, Община 
Казанлък 
РУО – Стара Загора 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
и по проекти  
 

6. Стимулиране на 
дейности и изяви на 
учениците свързани със 
заниманията по интереси 

6.1. Организиране и провеждане на междуинституционални дейности и 
изяви, включително състезания, концерти и др. 

6.2. Организиране и провеждане на посещения на културни, исторически, 
природонаучни обекти, музеи, библиотеки и др. институции, публични и 
стопански организации и др. 

Община Казанлък 
 
 
Община Казанлък 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
по ЕРС за ЗИ за 
2022 г. 

 

 

ПРИОРИТЕТ III 

Подобряване здравето на децата 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

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 на достъп до здравни услуги на деца от уязвими 
рискови групи; 
  - осигуряване на информационни материали на здравна тематика за 

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

В рамките на 
утвърдения бюджет 
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родителите и провеждане на обучения за насърчаване на добри родителски 
практики. 
 
1.2. Провеждане на кампании и инициативи за промотиране на детското 
здраве, здравословното хранене и здравословен начин на живот.  
 
 

 
 
 
Община Казанлък, РЗИ, 
детски ясли, детски 
градини, училища, Дневни 
центрове, НПО, Здравни 
медиатори 

 
 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
и по проекти с 
външно 
финансиране 
 

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. 
 

2.2. Провеждане на информационни кампании по превенция на ранната 
бременност, раждане и майчинство. 
 
 
2.3. Системно проследяване ваксинирането на деца от рисковите общности – 
информиране, мотивиране. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.4. Обучения, семинари, форуми, дискусии и др.  за повишаване 
квалификацията на медицинските специалисти, работещи в  детско и 
училищно здравеопазване. 

РЗИ, Община Казанлък, 
Здравни медиатори, НПО, 
Училища  
Детски градини 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
РЗИ, Училища, Здравни 
медиатори, НПО 
 
РЗИ, Училища, Детски 
заведения, Педиатри и 
лични лекари, 
практикуващи на 
територията на общината, 
Здравни медиатори, 
Младежки организации 
съвместно с Община 
Казанлък 
Община Казанлък, РЗИ, 
НПО 

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

3.1. Провеждане на информационни кампании за повишаване на 
информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН и употреба и 
злоупотреба с психоактивни вещества. 
 
 
 
 
3.2. Работа по Координационния механизъм за взаимодействие при работа 
по случаи на деца, заразени с ХИВ, Хепатит В и С и сексуално предавани 
инфекции. 

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

В рамките на 
утвърдения бюджет 

 
 
 

 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 

 

 

ПРИОРИТЕТ IV 

Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и просия 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

1. Повишаване 
информираността на 
обществото, децата и на 
техните семейства, относно 
правата на детето, 
насилието над деца и 
стимулиране на активното 
им участие в 
противодействие на 
насилието. 

1.1. Реализиране на дейности по Национална програма „Работа на полицията 
в училище“. 
 
1.2. Провеждане на информационни кампании и беседи за превенция на 
насилието и повишаване информираността сред децата относно тяхното 
право на закрила от всички форми на насилие.  
 
 

РУ на МВР 
ДПС, МКБППМН  
 
МКБППМН, Училища, 
РУ на МВР, Дирекция 
„Социално подпомагане“  
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 

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

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.  
 
 
2.2. Осъществяване на акции, с цел превенция на попадането на деца на 
улицата. 
 
2.3. Участие в обучения за повишаване на квалификацията на членовете на 
МКБППМН и обществените възпитатели. Обмяна на опит с други подобни 
институции. 

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

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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2.4. Популяризиране на съществуващите линии за сигнализиране за деца в 
риск телефон 0 80019 100, както и на тел. 112   
 

 
Дирекция „Социално  
подпомагане“, РУ на 
МВР, Училища 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 

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

3.1. Включване на жертвите на трафик в подходящи форми на обучение и 
квалификация. 
 
3.2. Индивидуални консултации с деца и семейства, с цел формиране и/или 
повишаване на социалните умения, емоционалните компетентности, 
мотивацията за активно включване в образователния процес. 
 
3.3. Щадящо изслушване на деца в специализирано помещение - „Синя стая“ 
към ЦОП  
3.4. Сътрудничество при прилагане на Координационния механизъм за 
взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск 
от насилие и за взаимодействие при кризисна ситуация. 
 
3.5. Сътрудничество при прилагане на Координационен механизъм за 
намаляване на детската просия. 
 
3.6. Сътрудничество при работа със случаи на непридружени деца, търсещи 
и/или получили международна закрила.  

Дирекция „Бюро по 
труда“ 
 
МКБППМН, обществени 
възпитатели, училища, 
ДСП, ЦОП 
 
ЦОП, ОЗД, РУ на МВР, 
Районен съд, Районна 
прокуратура 
Институциите, включени 
в комисията 
Община Казанлък, РУ на 
МВР, ДПС, ДСП чрез 
ОЗД, МКБППМН, ЦОП 
 
Община Казанлък, РУ на 
МВР, ДПС, ДСП чрез 
ОЗД, МКБППМН, ЦОП 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 

4. Намаляване броя на 
децата пострадали или 
жертви на пътно 
транспортни 
произшествия. 

4.1. Повишаване информираността на децата и учениците за поведението им 
като участници в пътното движение чрез провеждане на беседи, викторини, 
състезания, изложби и др.  
 
4.2. Общински мероприятия за популяризиране правилата за безопасност на 
движение по пътищата. 

Детски градини, 
Училища, 
РУ на МВР 
 
Община Казанлък, РУ на 
МВР, НПО и други 

В рамките на 
утвърдения бюджет 

 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 

 
5. Намаляване на 
насилието в училище. 

 
5.1. Кампании за превенция на агресията и насилието в училище – 
отбелязване на Световния ден за борба с насилието в училище и др. 

 
Училища, НПО 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети 

6. Превенция на децата в 
дигиталното пространство 

6.1. Кампании за безопасен интернет сред децата 
 
6.2. Отбелязване на международния Ден за безопасен интернет. 
 
6.3. Повишаване ангажираността на родителите за предпазване на децата в 
онлайн среда. 

МКБППМН, Училища 
 
МКБППМН, Училища 
 
МКБППМН, Училища 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
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ПРИОРИТЕТ V 

Насърчаване участието на децата в обществения живот 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

1. Подкрепа и насърчаване 
на детското участие. 
 
 
 

1.1. Утвърждаване на детското участие в обществения живот на територията 
на община Казанлък 
 
1.2. Укрепване дейността на Младежки общински съвет и осигуряване на 
широко участие на децата в прилагане на местната политика за децата. 
 
Организиране и провеждане на обучения, дискусии, дебати, тренинги, 
ролеви игри с цел формиране на умения за вземане на решения и 
повишаване на самооценката на децата 

Община Казанлък 
МКБППМН, Училища, 
МОС 
 
 

 
Община Казанлък, МОС, 
МКБППМН 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 

2. Повишаване 
информираността и 
активността на децата и 
младите хора в 
обществения живот 

 
2.1 Подкрепа и насърчаване на младежките инициативи, допринасящи за 
обогатяване на културния и социален живот на младите хора в общината.  

 
Община Казанлък 
МКБППМН, МОС 
Училища, детски градини 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 

3. Развитие на 
доброволчеството. 

 

3.1. Популяризиране на доброволчеството и насърчаване участието на децата 
в доброволчески инициативи.  
 
 
 
3.2. Организиране, провеждане и/или подкрепа на благотворителни и 
обществено значими инициативи. 
 

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

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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ПРИОРИТЕТ VI 

Закрила на деца с изявени дарби – общо 36 000 лв. 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

1. Увеличаване броя на 
децата, участващи в 
различни спортни, 
културни, развлекателни 
дейности, клубове по 
интереси и други 
занимания в свободното 
време 

1.1.  Участие в ученически игри. 
 
 
 
 
 
 
1.2. Организиране на мероприятия с участието на деца от община Казанлък 

Училища 
Община Казанлък 

 
 
 
 
 
Училища, детски градини 
Община Казанлък 

В рамките на 
утвърдените 
бюджети и 
Спортен календар 
на Община 
Казанлък 
 

1 200 лв. 

 
2. Насърчаване на 
творческите заложби и 
потребности на децата. 

 
2.1. Средства за организиране и активно включване  на деца в творчески и 
спортни дейности, школи, кръжоци, курсове, художествени формации и др. 
 
2.2. Създаване на възможност за активиране на свободното време на децата с 
подходящи културни, спортни, образователни дейности, като се използват 
възможностите на културните институти и спортната база – театър, стадион, 
библиотека и др. 
 
2.3. Подпомагане за участие в национални, международни конкурси, 
олимпиади и състезания. 
 
2.4. Подпомагане участието на деца в организирани форми на ученически 
отдих и туризъм. 
 

 
Община Казанлък 
 
 
 
Община Казанлък 
 
 
 
Община Казанлък 
 
 
Община Казанлък 
Училища 

 
2 800 лв. 

 
 
 

1 200 лв. 
 

 
 

7 000 лв. 
 
 

2 700 лв. 

 
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 на децата с 
изявени дарби и насочването им към подходящи учебни заведения и към 
подходящи форми за ангажиране на свободното им време. 

 
Училища 
ОДК „Св. Иван Рилски“ 
 
 

 
В рамките на 
утвърдените 
бюджети 
 

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

 
4.1. Предоставяне на финансови средства по Наредба за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби и Програма на мерките за 
закрила на деца с изявени дарби за 2021 година.  
 

 
Община Казанлък 
 
 
 

 
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 областта на изкуството, 
науката и спорта на национално и международно равнище, включени в 
Програмата на мерките за закрила на деца с изявени дарби за 2022 година, в 
категории и възрастови групи, които не получават стипендии от съответното 
министерство (10 стипендии по 130 лева месечно) – критерии и правила 
(Приложение 1). 
 
4.3. Подпомагане на деца с изявени дарби за постигнати високи резултати в 
сферата на науката, изкуството и спорта. 
 

 
 
 
Община Казанлък 
 
 
 
 
 
Община Казанлък 
 

 
 
 

15 600 лв. 
 
 
 
 
 

3 000 лв. 

5. Стимулиране на 
творческите заложби на 
децата в детските градини. 

 
5.1. Организиране на мероприятия и подготовка за участия в тях. 
 

 
Община Казанлък 
 
 

 
2 500 лв. 
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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 
ДЦПДМТМУТС – Дневен център за подкрепа на деца и младежи с тежки множествени увреждания и техните семейства 
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 
РУО – Регионално управление на образованието 
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“ 
 
 
 
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. Наредба № 1 от м. януари 2009 година за обучение на деца със СОП и/или с хронични заболявания 
7. Закон за МВР 
8. ЗБППМН 
9. Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 
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