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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

ЗА 2018-2019 Г. 

І. РАВEНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
Оперативни цели  Дейности Бюджет  Срок 

за 
изпъл
нение 

Очаквани 
резултати /ефект 
- каква промяна 

ще се постигне 

Индикатори Отговорни 
институции 

Текущи 
стойности 

Целеви 
стойности  

Водеща Партнира
щи 
институци
и 

1.1. Подобряване 

на политиките за 

ранно детско 
развитие 

1.1.1. Участие в 

обучения на 

педагогически 

специалисти от 

детските градини 

за прилагането 

на скрининг теста 

за деца на 

възраст от 3 г. до 

3 г. и 6 мес. за 

идентифициране 

на риск от 

обучителни 
затруднения 

В рамките 

на 

бюджета 

на 

отговорнат

а 

институция  

2018 г. 

2019 г. 

Осигурена 

подготовка на 

педагогически 

специалисти за 

прилагане на 

скрининг теста при 

деца от 3 г. до 3 г. 
и 6 мес. 

10 

педагогическ

и 
специалисти 

30 

педагогическ

и 
специалисти 

МОН 

 

ИИНЧ към 

БАН,РУО – 

Разград, 

Община 

Разград, 

Детски 

градини 

1.2. Гарантиране 

правата на децата 

в миграция, 

бежанци и 

непридружени 

деца  

 

1.2.1. 

Предприемане на 

мерки за закрила 

спрямо 

непридружени 

деца - чужди 

граждани, в т.ч. 

деца - бежанци 

 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. Осигуряване на 

закрила на 

непридружените 

деца-бежанци и 

гарантиране на 

правата им 

За периода 

01.01.2017 г. 

- 30.12.2017 

г. няма 

регистрирани 

сигнали на 

непридружен

и деца – 

чужди 

граждани, 

вкл. деца-

бежанци 

Брой деца, 

спрямо които 

са 

предприети 

мерки по ЗЗД 

за 2018 г. 

ОЗД Доставчиц

и на 

социални 

услуги, 

ДАБ 
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 1.2.2. Прилагане 

на методики по 

проектите на 

МОН „Включващо 

обучение“ и 

„Подкрепа за 

равен достъп и 

личностно 
развитие“ 

Проектно 

финансира

не  

2018 г. 
2019 г. 

Осигурена 

възможност за 

ползване на 

продуктите, 

създадени по 
проектите 

 Брой 

училища с 

реализирани 
дейности. 

МОН 

 

РУО - 

Разград, 

Община 

Разград, 

Училища, 

НПО 

1.3. Гарантиране 

на достъпа до 

качествено и 

приобщаващо 

образование за 

всички деца с 

фокус децата с 

увреждания и 

включването им в 
социалния живот 

1.3.1.  Оказване 

на логопедична 

подкрепа на деца 

с говорни 

нарушения в 

общинските 

детски градини. 

В рамките 

на 

бюджета 

на 

отговорнат

а 

институция 

 

2018 г. 

2019 г. 

Оказана подкрепа 

на деца със 

специални 

образователни 

потребности.  
 

 Брой деца, 

получили 

логопедична 

помощ. 

Брой детски 

градини, 

предлагащи 

логопедична 

помощ. 

Логопед

а, при 

ЦПЛР - 

ЦУТНТ 

Детски 

градини в 

община 

Разград 

1.3.2. Работа по 

Национална 

програма 

"Създаване на 

достъпна 

архитектурна 

среда и сигурност 

в училище"  на 

МОН и проекти. 

От 

република

нския 

бюджет и 

проектно 

финансира

не 

2018 г. 
2019 г. 

Равен старт за 

училище за деца с 

увреждания. 

 Брой 

училища с 

реализирани 

проектни 

дейности. 

Училищ

а от 

община 

Разград 

1.4.2. 

Работа по 

Националн

а програма 

"Създаван

е на 

достъпна 

архитектур

на среда и 

сигурност 

в 

училище"  

на МОН и 

проекти. 

ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 
ЖИВОТ 
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2.1. Промоция на 

здравословен 

начин на живот 

при децата и 

профилактика на 

болестите 

2.1.1. Активни 

действия за 

популяризирането 

на здравословното 

хранене като 

ценност, 

гарантираща 

психично и 

физическо здраве 

на децата и 

подрастващите 

В рамките 

на 

бюджета  

2018 г. 

 

Повишена инфор-

мираност на децата 

за рисковете от раз-

виване на храни-

телни разстройства 

при нездравословен 

модел на хранене. 

Разпространени 

информационни и 

обучителни 

материали. 

 Брой проведени 

здравни беседи. 

Брой обхванати 

деца и ученици. 

ЦПРЛ – 

ЦУТНТ 

 

РЗИ 

Отдел 

„Образов

ание“, 

Община 

Разград 

ПИЦ 

2.1.2. Организи-

ране на седмица 

на здравословното 

хранене  

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. Повишаване на 

познанията на 

децата за 

здравословните 

храни и 

използването им 

 Брой деца учас-

тници 

Брой разпрост-

ранени брошури 

РЗИ 

 

 

2.1.3. Обучение на 

специалисти от 

училища и детски 

заведения за 

провеждане на 

информационна и 

образователни 

дейности с деца и 

родители по 

здравословно 

хранене. 

Провеждане на 

беседи с деца и 

родители с цел 

повишаване на 

информираността 

за здравословното 

хранене  

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. Повишаване на 

познанията на 

медицинските 

специалисти, 

децата и техните 

родители за 

здравословното 

хранене 

 Брой обучени 

специалисти 

Брой проведени 

беседи 

Брой обхванати 

деца 

Брой обхванати 

родители 

 

РЗИ  

2.1.4. Провеждане 

на Национален 

В рамките 

на 

2018 г. Повишаване 

информираността 

 Брой участници МЗ РЗИ 

МОН, 
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ученически 

конкурс 

„Посланици на 

здравето“ за 

ученици от 1-12 

клас  

 

бюджета на учениците за 

здравословния 

начин на живот на 

младите хора; 

превенцията на 

поведенческите 

рискови фактори за 

здравето, свързани 

със здравословното 

хранене, 

физическата 

активност 

МК, 

ММС, 

МОСВ и 

Постоянно

то 

Представи

телство на 

Европейск

ата 

комисия в 

България, 

РУО – 

Разград, 

Община 

Разград, 

Училища 

2.2. Подобряване 

на достъпа до 

услуги за майчино 

и детско здраве 

2.2.1. Предоставяне 

на специализирани 

медицински 

консултации, 

психологическа 

подкрепа на 

родилки и бременни 

с патология на 

бременността, деца 

с увреждания, деца 

с хронични 

заболявания, 

недоносени деца, 

чрез Здравно-

консултативните 

центрове за 

майчино и детско 

здраве 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 

2019 г. 

Подобрен достъп 

до услуги за 

майчино и детско 

здраве 

Осъществен

а дейност 

до края на 

2018  г.  

Брой 

предоставени 

специализирани 

медицински 

консултации и 

услуги по 

психологическа 

подкрепа 

Бр. обхванати 

деца 

 

 

МБАЛ-

Разград, 

МЦ , 

ОПЛ 

Лечебни 

заведения,

община 

Разград/ 

здравни 

медиатори

/  

  

2.2.2. 

Предоставяне на 

акушерска помощ 

на здравно 

неосигурени 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

Подобрен достъп 

до услуги за 

майчино и детско 

здраве 

 Брой 

прегледани 

здравно 

неосигурени 

бременни, брой 

МБАЛ-

Разград 

ОПЛ, 

община 

Разград 

-здравни 
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бременни жени и  

извършване на 

изследвания извън 

обхвата на 

задължителното 

здравно 

осигуряване на 

деца и бременни 

жени 

здравно 

неосигурени 

родилки, брой 

изследвани 

новородени 

деца за 3 вида 

заболявания, 

бр. деца с 

извършени 

генетични 
изследвания 

медиатори 

2.3. Подобряване 

на грижите за 

психичното здраве 

на децата 

2.3.1Превенция на 

риска за здравето 

и развитието при 

деца в ситуация на 

развод и раздяла 

на родителите чрез 

консултиране на 

родители и 

планиране на 

адекватни мерки 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. Превенция на 

риска за здравето и 

развитието на деца 

в ситуация на 

раздяла/развод на 

родителите 

Гарантиране 

правото на децата 

на живот и 

контакти с двамата 

родители и 

упражняване на 

отговорно 

родителство 

10 

консултаци

и на 

родители, 

деца и НПО 

в областта и 

работни 

срещи 

Бр. проведени 

консултации на 

родители, деца 

и НПО в 

областта и 

работни срещи 

Бр. участия в 

обсъждане и 

предложения за 

нормативни 

промени  

 

НЦОЗА ДАЗД, 

Комисия 

за децата, 

младежта 

и спорта 

към 

Народното 

събрание, 

НПО 

2.3.2. Повишаване 

информираността 

на медицинските 

специалисти от 

извънболничната 

помощ и 

специалисти от 

здравни заведения 

по въпросите на 

аутизма/РАС в 

детска възраст 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

Повишена 

информираност по 

въпросите на 

аутизма/РАС в 

детска възраст; 

Преодоляване на 

стигмата; 

Ангажираност с 

решаване на 

проблемите на 

децата с 

аутизъм/РАС и 

техните семейства  

Бр. 

проведени 

информацио

нни 

дейности; 

Бр. 

обхванати 

специалист

и 

 

 бр. 

разработени 

информационни 

материали 

 

ОПЛ, 

община 

Разград, 

РЗИ - 

Разград 

НПО, 

Медицинс

ки 

центрове,  

Лечебни 

заведения 

за 

специализ

ирана мед. 

помощ 
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2.4. Осигуряване 

на качествени 

здравни грижи за 

децата и техните 

семейства в 

периода на 

ранното детство  

 

2.4.1. 

Консултиране на 

родители и 

специалисти от 

системата на 

здравеопазване по 

проблеми, 

свързани със 

здравето и 

развитието в 

детска възраст, с 

акцент на ранното 

детство 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

Превенция на 

рискове за 

здравето и 

развитието на 

децата от най-

ранна възраст и 

промоция на 

здравето 

Бр. 

проведени 

консултаци

и  

бр. 

консултаци

и на деца, 

родители и 

специалист

и от 

системата 

на 

здравеопазв

ане по 

проблеми 

на 

развитието 

и 

поведениет

о с акцент 

ранно 

детство 

Бр. проведени 

консултации на 

деца, родители 

и здравни 

специалисти 

Бр. обхванати 

потребители  

Община 

Разград 

дирекци

я„ХД“ 

МЗ, 

НПО, 

РЗИ, 

детски, 

здравни и 

лечебни 

заведения 

в 

системата 

на 

здравеопа

зване 

 

 

 2.4.2. Повишаване 

квалификацията 

на специалистите в 

детските ясли и 

училищното и 

детско 

здравеопазване по 

въпросите на 

детско развитие и 

за консултиране на 

техните семейства 

В рамките 

на 
бюджета 

2019 г. Разработване на 

обучителни 

програми за 

повишаване 

квалификацията на 

здравните и други 

специалисти, 

работещи в 

услугите за по-

пълно осигуряване 

правото на детето 

на достъп до 

здравеопазване и 
здравни грижи 

0 Бр. разработени 

обучителни 
програми  

МЗ, РЗИ, 

Община 

Разград-

отдел„З

дравеоп

азване“ 

ДАЗД, 

съсловни 

организа

ции, 

общини, 

детски 

ясли, 

учебни и 

детски 

заведени

я 

2.5. Осигуряване 

на превантивни 

2.5.1Превенция на 

сексуално 

В рамките 

на 

2018 г. Осигуряване на 

достъп на младите 

 30  лица,  

достигнати с 

 НПО МЗ,  

РЗИ 
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мерки срещу 

рисково сексуално 

поведение, ранна 

бременност и 

употребата на 

психо активни 

вещества 

предавани 

инфекции (СПИ), 

ХИВ/СПИН и на 

рисково поведение 

(сексуално 

насилие, употреба 

на алкохол и 

наркотици) сред 

юношите 

бюджета  хора над 15 

години, които 

водят полов живот 

до доброволно, 

анонимно и 

безплатно 

консултиране и 
изследване за ХИВ 

 

консултиране и 

изследване за 

ХИВ и 

сексуално 

предавани 
инфекции 

 

2.5.2. Оценка на 

потребностите на 

медицинските 

специалисти в 

училищните 

здравни кабинети 

от повишаване 

познанията в 

областта на 

промоция на 

здравето и 

превенция на 

водещи 

поведенчески 

рискови фактори в 

училищна възраст 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. Разработване на 

програми и 

провеждане на 

обучения на 

медицинските 

специалисти в 

училищните 

здравни кабинети 

за повишаване 

познанията в 

областта на 

промоция на 

здравето и 

превенция на 

водещи 

поведенчески 

рискови фактори в 

училищна възраст 

0 проучване за 

оценка на 

потребностите 

на 

медицинските 

специалисти в 

училищните 

здравни 

кабинети 

 

  

РЗИ 

Община 

Разград 

Дирекци

я ХД 

МОН, 

РИО, 

училища 

 2.5.3. Превенция 

на сексуално 

предавани 

инфекции (СПИ), 

ХИВ/СПИН и на 

рисково поведение 

(сексуално 

насилие, употреба 

на алкохол и 

наркотици) сред 

юношите 

В рамките 

на 

бюджета  

2018 г. 
2019 г. 

Осигуряване на 

достъп на младите 

хора над 15 

години, които 

водят полов живот 

до доброволно, 

анонимно и 

безплатно 

консултиране и 
изследване за ХИВ 

 Брой 

консултирани и 

изследвани 

лица за ХИВ и 

сексуално 

предавани 
инфекции 

Брой изнесени 

Здравни беседи, 

презентации и 

 НПО 

Община 

Разград 

МЗ,  

РЗИ-  

Разград 
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 разпространени

е на др. 

информационни 

материали 

 

2.5.4. Провеждане 

на конкурс за най-

добро послание 

„Живот без дрога” 

и „Детска 

академия за 

безопасност”. 

В рамките 

на 

бюджета 

на 

отговорна

та 

институци

я 

2018 г. 
2019 г. 

Популяризиране на 

проблемите на 

зависимостите сред 

подрастващите. 

 Брой обхванати 

деца. 

Брой училища, 

участващи в 

инициативата. 

ОД МВР 

РУ на 

МВР 

 

Училища 

МШ 

”Илия 

Бърнев”, 

ЦПЛР – 

ЦРД, 

Отдел 

”Образова

ние”, РУО  

- Разград, 

Театрално

-

музикален 

център, 

 Общински 

културен 

център, 

ЦПЛР – 

УСШ, 

БЧК, 

ЦПЛР - 

ЦУТНТ 

ІІІ. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

3.3. Продължаване 

на процеса на 

деинституционализ

ация на грижата за 

деца  

3.3.1. 

Предоставяне на 

услугата 

„приемна грижа“ 

 

 

 

 

 

По проект 

„Приеми 
ме 2015” 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Осигуряване на 

качествена 
приемна грижа  

 

 

Общ бр. 

утвърдени 

приемни 

семейства  

 

Общ бр. 

утвърдени 

приемни 
семейства  

Общ брой 

деца, 

настанени в 

приемни 

ОЗД 

 

 

 

 

 

Общини - 
партньори 
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семейства   

ІV. РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

4.1. Превенция на 

отпадането от 

училище 

4.1.1. 

Изпълнение на 

Механизъм за 

съвместна работа 

на институциите 

по обхващане и 

включване в 

образователната 

система на деца и 

ученици в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна 

възраст. 

Мониторинг на 

изпълнението на 

Механизма 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 

2019 г. 

Обхващане в 

образователната 

система на децата 

и учениците в 

задължителна 

предучилищна и 

училищна възраст. 

Изготвяне от 

екипите за обхват 

на списъци с мерки 

за взаимодействие 

с компетентните 

институции за 

прилагане на 

комплексен подход 

от интервенции, 

осъществяване на 

взаимодействие с 

родителите за 

включване и 

задържане на 

децата и учениците 

в образователната 

система и 

предоставяне на 

информация на 

кмета на общината 

за констатирани 

нарушения на 

задълженията на 

родителите с цел 

налагане на 

наказания по реда 

на чл. 347 от 

Закона за 

предучилищното и 

Брой 

осъществен

и 

посещения 

в домовете 

на децата и 

проведени 

разговори с 

родителите, 

в т.ч. с 

участие на 

служители 

от ДСП, 

МВР, 

общината 

или други 

ангажирани 

институции 

по 

изпълнение 

на 

Механизма 

към 

момента на 

приемане 

на 

програмата 

– 100 

Осъществени 

посещения в 

домовете на 

децата и 

проведени 

разговори с 

родителите, в 

т.ч. с участие 

на служители 

от ДСП, МВР, 

общината или 

други 

ангажирани 

институции по 

изпълнение на 

Механизма. 

Брой 

обхванати и 

върнати в 

детските 

градини и в 

училищата 

деца и 

ученици.  

МОН 

РУО - 

Разград 

 

АСП, 

МВР, 

Община 

Разград, 

Училища, 

Детски 

градини 
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училищното 

образование 

 4.1.2.  

Реализиране на 

извънкласни 

дейности и 

инициативи в 

училищата на 

община Разград 

за работа с 

родители на 

ученици, 

застрашени от 

отпадане;   

организиране на 

изяви на 

учениците за 

развиване на 

специфични 

знания, умения и 

компетентности; 

осмисляне 

свободното време 

на учениците. 

Процедура 

BG05M20P

001-2.004 

„Развитие 

на 

способност

ите на 

учениците 

и 

повишаван

е на 

мотивация

та им за 

учене чрез 

дейности, 

развиващи 

специфичн

и знания, 

умения и 

компетентн

ости (Твоят 

час) по ОП 

,,Наука и 

образован

ие за 

интелигент

ен растеж“ 

2018 г. 
2019 г. 

Развитие на 

потенциала за 

учене, творческия 

и спортния 

потенциал на 

учениците; 

преодоляване на 

образователните 

дефицити  на 

учениците; 

осмисляне на 

свободното време 

чрез дейности за 

развитие на 

индивидуалните им 

способности и 

интереси;превръща

нето на училището 

в по-привлекателно 

място цел 

превенция на 

напускане на 

образователната с-

ма.  

Брой 

училища  и 

ученици, 

участвали в 

проекта. 

Брой училища  

и ученици, 

включили се с 

дейности по 

проекта. 

Училищ

а в 

община 

Разград 

РУО-

Разград,  

Отдел 

„Образова

ние”, 

НПО  

 4.1.3. Преглед на 

резултатите и 

ефективността на 

действащите към 

момента проекти 

за превенция на 

отпадането и 

В рамките 

на 
бюджета 

Проектно 

финансира

2018 г. 
2019 г. 

Трайно намаляване 

на процентите 

отпаднали и/или 

непосещаващи 

училище ученици 

във всички 

възрастови групи и 

 Намален брой 

на 

отпадналите и 

увеличен брой 

на трайно 

посещаващите 

училище и 

МОН ОДМВР и 

РУ МВР,  

РД 

„Социално 

подпомага

не“,  

МКБППНМ, 



 

 

 

11

задържане на 

деца в училище и 

продължаване на 

тези от тях, които 

са се доказали 

като работещи 

не увеличаване на 

обхвата на 

ученици, записани 

за първи път в 

системата на 

средното 

образование 

предучилищни 

групи деца и 

ученици 

РУО - 

Разград,  

Община 

Разград, 

училища, 

ДГ 

4.2. Подобряване  

качеството на 

предучилищното и 

училищно 
образование 

4.2.1. 

Реализиране на 

открити практики 

и открити уроци в 

ДГ. 

В рамките 

на 

бюджета 

на 

отговорнат

а 

институция 

 

2018 г. 
2019 г. 

Повишаване 

качеството на 

предучилищното 

възпитание и 

подготовка. 

 Брой 

реализирани 

открити 

практики и 

открити уроци. 

ДГ в 

общинат

а и 

Отдел 

„Образо

вание” 

РУО - 

Разград 

4.3. Осигуряване 

на възможности за 

включване на 

децата в 

неформално 

образование  

4.3.1. 

Осигуряване на 

финансиране и 

продължаване на 

проектите за 

извънкласни 

дейности след 

анализ на 

тяхната 

целесъобразност 

и подкрепа за 

включване 

разнообразни 

дейности по 

интереси. 

Развиване и 

разширяване на 

дейностите и 

услугите на 

Центровете за 

подкрепа за 

В рамките 

на 

бюджета 

по 

програми и 
проекти 

2018 г. 
2019 г. 

Увеличени 

възможности за 

включване на 

ученици в 

различни форми на 

неформално 
образование  

Данни за 

2017 г. и 
2018 г. 

Осигурено 

финансиране 

за 2018 г. и 

2019 г. 

Бр. обхванати 
деца 

 

МОН  

Училищ
а 

ЦПЛР – 

ЦУТНТ, 

ЦПЛР – 

ЦРД, 

ЦПЛР – 

УСШ, 

 

РУО - 

Разград,  

Община 

Разград, 

НПО 
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личностно 

развитие и 

насочване на 

повече деца в 

тях. Разширяване 

на 

взаимодействието 

с НПО за 

включване на 

повече 

възможности за 

неформално 

образование в 

училищния живот 

 4.3.2. 

Провеждане на 

беседи в часа на 

класа по теми, 

свързани със 

защита при 

бедствия в 

съответствие с 

изискванията за 

обучение по чл. 

16, ал. 3 от 

Закона за защита 
при бедствия  

В рамките 

на 
бюджета  

2018 г. 
2019 г. 

Подготовка на 

децата и учениците 

за защита при 

бедствия 

Брой 

проведени 

беседи за 

2017 г. и 
2018 г. 

Брой 

обхванати 

деца за 

2017 г. и 
2018 г. 

Брой 

проведени 

беседи; Брой 

обхванати 

деца 

Училищ
а 

МВР- 

РД/РДПБЗ
Н 

Община  

Разград 

V. ПРАВОСЪДИЕ, АДАПТИРАНО КЪМ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

5.1.Реализиране на 

извънсъдебната 

работа с децата в 

конфликт със зако-

на/извършители на 

противоправни 

деяния/съгласно 

актуализирания 

през 2004г.Закон 

5.1.1.Провеждане 

на ефективни 

възпитателни 

дела и 

предприемане на 

подходящи 

възпитателни 

мерки за 

проявените деца. 

Бюджета 

на 

МКБППМН 

 Коригиране на 

поведението на 

проявените деца и 

изграждане на 

просоциални 

ценности и 

нагласи. 

Подпомагане на 

родителите да 

 Брой деца и 

родители с 

които е 

работено 

МКБППМ

Н 

ОЗД 

ИДПС 
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за БППМН 5.1.2.Индивидуал

на корекционно-

възпитателна 

работа от 

обществените 

възпитатели с 

проявени деца. 

5.1.3.Консултатив

на юридическа и 

психологическа 

подкрепа за 

проявени деца и 

деца в риск и 

родителите им. 

изпълняват 

възпитателните си 

функции 

5.2. Гарантиране 

на правата на 

децата, участници 

в съдебни 
производства 

5.2.1. Участие на 

социалните 

работници в 

административни 

производства с 

оглед 

идентифициранет

о на трудностите 

и 

предизвикателств

ата в работата и с 

оглед изготвяне 

на предложения 

за промени  

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. Гарантиране права 

и интересите на 

децата в съдебни и 

административни 

производства 

 Общ брой 

участия за 

2018 г. 

 

ОЗД  

VІ. ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

6.1. Превенция на 

насилието над 
деца 

6.1.1. 

Информационна 

кампания по 

темата по 

различни канали 

– медии, 

конференции, 

срещи на 

общинско и 

В рамките 

на 
бюджета 

2018 г. 

2019 г. 

Организиране на 

тематични 

инициативи, с 

оглед повишаване 

информираността 
на децата 

 

1 

информацио

нна 
кампания 

Брой срещи и 

събития 

Брой 

участващи 
деца 

ОЗД 

Община 

Разград 

Училищ
а 

РДСП, РУО 

- Разград, 
НПО 
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регионално ниво 

 6.1.2. Развитие 

на програми за 

работа с деца в 

детски градини и 

училища за 

повишаване на 

знанията им за 

насилието, 

механизмите за 

съобщаване, 

правата на 

децата и 

избягване на 
агресия 

В рамките 

на 
бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

Повишено ниво на 

информираност на 

децата и учениците 

за индикаторите за 

различните видове 

насилие, начините 

за сигнализиране и 

органите, към 

които да се 
обърнат 

 

 Разработени и 

внедрени в 

практиката 
програми 

 

 

Училищ
а 

Детски 
градини 

НПО, 

РУО - 

Разград,  

Отдел 

„Образован

ие“ 

6.2. Превенция на 

сексуалната 
злоупотреба с деца 

6.2.1. Създаване 

на мерки за 

ефективна 

превенция на 

ранните бракове 

и ранните 

раждания при 
децата 

В рамките 

на 
бюджета 

2018 г. Идентифициране 

на случаи на 

насилие в уязвими 

общности и 

насочване към 

социални услуги. 

Промяна на 

нагласи в 

общностите по 

отношение на 

вредни практики за 
отглеждане на деца 

0 Разработване 

на система за 

специфична 

работа в 

рисковите 

общности, 

целяща 

активизиране 

и включване 

на самите 

общности в 

работата по 

превенция 

Общини 

ДАЗД 

НПО  

6.3. Превенция на 

случаите на 

злоупотреба и 
тормоз в училище 

 

6.3.1. Прилагане 

на Механизъм за 

противодействие 

на тормоза и 

насилието в 

институциите в 

системата на 

предучилищното 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

 

Изграждане на 

единна система за 

противодействие на 

тормоза и 

насилието в 

детските градини и 

училищата. 

Бр. случаи Бр. случаи ОЗД, 

РУО - 

Разград, 

образов

ателни 

институ

ции, 

Община 

ЦОП, 

РУ на МВР, 

МКБППМН 
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и училищното 

образование  

Своевременно  

идентифициране 

на проблемите и  

вземане на  

конкретни.  

решения. 

6.3.2. 

Провеждане на 

обучения за 

ученици-

обучители на 

връстници и учи-

тели за 

превенция на 

агресията и 

тормоза. 

6.3.3.Изготвяне 

на Превантивен 

сте-нен календар 

и др. печатни 

материа-ли в 

помощ на 

училищата. 

 

Предприети бързи 

и адекватни мерки 

в случаите на 
насилие над дете. 

Разград 

 6.3.2. Механизми 

и добри практики 

за развитие и 

реализиране на 

местни политики 

и дейности в 

областта на 

превенцията. 

Училищни 

превантивни 

клубове 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 

2019 г. 

 

Осъществен нов 

подход за 

активизиране и 

насочване на 

училищните 

превантивни 

дейности 

Осъществен

и добри 

практики 

Осъществени 

добри 

практики 

Община 

Разград,  

МКБПП

МН 

образов

ателни 

институ

ции 

6.3.2. 

Механизми 

и добри 

практики 

за 

развитие и 

реализира

не на 

местни 

политики и 

дейности в 

областта 

на 
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превенция

та. 

Училищни 

превантив

ни клубове 

6.4. Мониторинг на 

взаимодействието 

между отговорните 

институции по 

работата им с 

деца, жертви на 

насилие или 

трафик на хора   

6.4.1. Мониторинг 

на изпълнението 

на 

Координационния 

механизъм  за 

взаимодействие 

при работа в 

случаи на деца, 

жертви или в 

риск от насилие и 

за 

взаимодействие 

при кризисна 
интервенция 

 

В рамките 

на 
бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

 

Проследяване на 

изпълнението на 

Координационния 

механизъм чрез 

анализ на данни от 

ОЗД, РУ МВР, РУО – 

Разград, Община 

Разград и 

образователни 

институции 

Изготвен 

доклад с 
препоръки  

Анализ и 

обобщаване на 

данните с цел 

изработването 

на доклад 

ОЗД,  

РУ МВР, 

РУО – 

Разград, 

Община 

Разград, 

образова

телни 

институц

ии 

АСП 

 

VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

7.1.  

Разпространение 

на добри практики 

и насоки за 

участие на децата 

в сферите на 

образованието, 

правосъдието, 

социалната 

закрила, 

културния живот и 

спорта 

7.1.1. Участие на 

членове на 

ученически 

съвети в събития 

в страната и 

чужбина. 

 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

 

Участие на членове 

на ученически 

съвети в работни 

групи, 

конференции и др. 

по въпроси, 

касаещи децата 

 

Брой 

проведени 

събития 

Брой 

проведени 

събития 

Училищ

а 

МКБППМ

Н 

НПО, МОН, 

РУО - 

Разград, 

Община 

Разград 

МКБППМН 

7.1.2. Утвържда-

ване на Училиш-

ните превантивни 

клубове като 

форма за иниции-

ране на преван-

тивни дейности, 

отговарящи на 

потребностите и 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

 

Участие на членове 

на ученически 

съвети в работни 

групи, 

конференции и др. 

по въпроси, 

касаещи децата 

 

Брой 

проведени 

събития 

Брой 

проведени 

събития 

Училищ

а 

МКБППМ

Н 

НПО, МОН, 

РУО - 

Разград, 

Община 

Разград 

МКБППМН 
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интересите на 

учащите се. 

VІІІ.  СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

8.1. Организиране 

на спортни 

инициативи с 

превантивни 

функции  

8.1.1. 

Насърчаване на 

участието на 

децата и 

учениците в 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности в 

областта на 

спорта 

(ученически 

игри) 

В рамките 

на 

бюджета  

2018 г. 

2019 г. 

 

Повишаване броя 

на обхванатите в 

извънкласни и 

извън училищни 

дейности 

Данни за 

2017 г. и 

2018 г. 

Брой спортни 

инициативи; 

Брой 

участващи 

деца 

МОН 

ММС 

Община 

Разград, 

Лицензиран

и спортни 

организаци

и, 

ЦПЛР - УСШ 

 8.1.2. 

Организиране и 

провеждане на 

общински етап на 

ученическо 

състезание 

„Защита при 

бедствия, пожари 

и извънредни 

ситуации“ 

В рамките 

на 

бюджета  

2018 г. 
2019 г. 

 

Повишаване 

подготовката на 

подрастващите за 

защита при 

бедствия и аварии 

Задълбочени 

знания, умения и 

навици у децата за 

правилно 

поведение при 

рискови ситуации, 

оказване на помощ 

и взаимопомощ, 

както и работа в 

екип. Изградено 

поведение при 

различни видове 

бедствия, пожари и 

промишлени 

аварии. 

Данни за 

2017 г. и 

2018 г. 

Брой 

участващи 

училища 

Брой 

обхванати 

деца 

РД 

„ПБЗН“ 

Разград 

МОН, 

РУО - 

Разград, 

Община 

Разград, 

Отдел 

„Образова

ние”, БЧК 

8.2. Предприемане 

на мерки за 

закрила на 

8.2.1. 

Предоставяне на 

стипендии и 

по ПМС за 

целево 

финансира

2018 г. 
2019 г. 

 

Повишаване на 

броя на децата, 

обхванати по 

Брой деца с 

предоставен

и стипендии 

Брой 

предоставени 

стипендии по 

МК, 

МОН, 

ММС 

Община 

Разград, 

Отдел 
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даровитите деца  еднократно 

финансово 

подпомагане на 

деца с изявени 

дарби от 

общинските и 

държавни 

училища, 

включително и 

спортните 

училища по 

Националната 

програма 

не на 

отговорнит

е 

министерст

ва и 

общините  

 

 

Програмата 

Реализиране на 

децата с изявени 

дарби 

по 

Програмата 

Програмата  

Брой  

еднократно 

подпомогнати 

Брой 

обхванати 

деца от 

мерките за 

закрила на 

децата с 

изявени дарби 

Размер на 

изразходванит

е средства 

 „Образова

ние” 

 8.2.2. 

Предоставяне на 

еднократно 

финансово 

подпомагане на 

деца с изявени 

дарби от 

общинските и 

държавни 

училища  по 

Мерки за 

насърчаване на 

творческите 

заложби и 

потребности на 

деца с изявени 

дарби на Община 

Разград 

В рамките 

на 

бюджета 

2018 г. 
2019 г. 

 

Повишаване на 

броя на децата, 

обхванати по 

Мерките на Община 

Разград 

Реализиране на 

децата с изявени 

дарби 

Брой деца с 

предоставен

о 

еднократно 

финансово 

подпомаган

е по 

Мерките на 

Община 

Разград 

Брой 

обхванати 

деца от 

мерките за 

закрила на 

децата с 

изявени дарби 

на Община 

Разград 

Размер на 

изразходванит

е средства 

Община 

Разград, 

Отдел 

„Образо

вание”, 

отдел 

„Култур

а“ 

 

 8.2.3.Организира

не и провеждане 

на общински, 

областен и 

национален етап 

на конкурс за 

детска рисунка с 

В рамките 

на бюджета  

2018 г. 

2019 г. 

Повишаване 

подготовката на 

подрастващите за 

защита при 
бедствия и аварии 

Данни за 

2017 г. и 
2018 г. 

Брой 

проведени 

конкурси 

Брой 

обхванати 

деца 

РД 

ПБЗН 

РУО - 

Разград, 

Община 

Разград 
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международно 

участие „С очите 

си видях бедата“ 

8.3. Осигуряване 

на достъп на 

всички деца до 

културни дейности 

и дейности за 

свободното време, 

в т.ч. наука и 

техника 

8.3.1. 

Насърчаване 

участието на  

децата и 

учениците в 

занимания по 

интереси в 

областта на 

науките, 

изкуствата, 

технологиите и 

спорта 

В рамките 

на 

бюджета  

2018 г. 

2019 г. 

Повишаване броя 

на обхванатите 

деца и ученици в 

занимания по 

интереси и изяви в 

областта на 

науките, 

изкуствата, 

технологиите и 

спорта 

Данни за 

2017 г. и 

2018 г. 

Брой 

проведени 

национални 

прояви 

Училищ

а, ЦПЛР, 

културн

и 

институ

ции 

РУО - 

Разград, 

Община 

Разград 

IХ. ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ В МРЕЖАТА 

9.9. 

Разпространение 

на информационни 

материали и 

организиране на 

събития  за 

различни целеви 

групи за 

формиране на 

отговорно 

поведение на 

децата в дигитална 

среда 

9.1.1.Провеждане 

на кампания за 

безопасен 

интернет по 

повод Световния 

ден за безопасен 

интернет 

м.февруари 
2018г. 

МКБППМН  Овладяни нови 

знания и умения за 

безопасно 

ползване на 
интернет. 

 Брой 

участници. 

МКБППМ

Н 

Училищните 

превантивн

и клубове 
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МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ НА ТВОРЧЕСКИТЕ ЗАЛОЖБИ И ПОТРЕБНОСТИ НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ                                 
 НА ОБЩИНА РАЗГРАД ЗА 2018 ГОДИНА   

 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящите мерки са разработени на основание чл. 12, ал. 1 и ал. 4 от Наредбата за условията и реда за 

осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/в областта на науката, изкуството и спорта, в съответствие 

с чл. 5а от Закона за закрила на детето. Закрила на деца с изявени дарби по смисъла на цитираната Наредба е система от 

мерки за гарантиране развитието на дарбите на децата, която им осигурява финансово подпомагане и възможности за изява. 

Мерките за закрила включват мерките от Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни и 

общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02. 2018 г. и мерки, предложени 
от училища и други юридически лица, осъществяващи дейност на територията на община Разград, разделени в Раздел І 

и Раздел ІІ от настоящите Мерки. 

 
1. ЦЕЛИ  

1. Насърчаване на творческите заложби и потребности на децата с изявени дарби от община Разград; 

2. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендии и предоставяне на еднократно финансово подпомагане на деца с 

изявени дарби; 

3. Осигуряване на възможности и условия за постъпване в спортно училище. 

 
2. ОБХВАТ  
 Мерките обхващат ученици от І до ХІІ клас от общинско или държавно училище на територията на община Разград в дневна 

форма на обучение, класирани индивидуално до навършване на 18 години през 2018 г. в конкурси, състезания или олимпиади, в 

зависимост от правното основание за подпомагане и стимулиране и мерки на закрила и техния обхват (по НУРОЗДИД или 

общинските мерки за 2018 г.).  

 

3. МЕХАНИЗЪМ ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАКРИЛА  
3.1. Условия и ред за предоставяне на закрила 

3.1.1. Закрилата на деца с изявени дарби се предоставя по искане на детето или на родител, настойник/попечител или 

лице, полагащо грижи за детето. 

3.1.2. Мерките по чл. 9, т. 1 от НУРОЗДИД - проучване на индивидуалните възможности и интереси на децата с изявени 

дарби и насочването им към спортно училище и към подходящи форми за ангажиране на свободното им време, се осъществяват 

 

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА      РР  АА  ЗЗ  ГГ  РР  АА  ДД   
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чрез предоставяне на писмена информация от Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разград и/или Министерството на младежта и 

спорта. 

3.1.3. Еднократно финансово подпомагане на деца с изявени дарби по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД се предоставя само за мерки, 

включени в Раздел І и т. 1 от Раздел ІІ от настоящите Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с 

изявени дарби  на община Разград за 2018 година. 

3.1.4. Стипендията за стимулиране на деца с изявени дарби се отпуска от кмета на Община Разград на ученик от общинско 

училище, който е класиран за 2018 г. по мярка от съответния раздел на Програмата на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02. 2018 г. 

3.1.5. Закрилата на деца с изявени дарби за мерките по чл. 9, т. 2 и чл. 10 от НУРОЗДИД (т. 3.1.3. и т. 3.1.4. от настоящата 

т. 3) се предоставя със заповед на кмета на общината – за деца от общински училища.                    

3.1.6. Закрилата на деца с изявени дарби за мерките по т. 1 от настоящия Раздел ІІ се предоставя със заповед на кмета на 

общината – за деца от общински и държавни училища на територията на община Разград.   

3.1.7. Постъпилите искания за закрила се разглеждат от експертно-консултативна комисия /ЕКК/, определена със заповед 

на Кмета на Община Разград за съответния вид искане и правно основание. 

 

3.2. Документи 
За предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се подава Искане по образец (в зависимост от основанието), 

публикуван на интернет адрес: http://www.razgrad.bg/, секция „Образование и спорт“.  

Към искането за предоставяне на закрила по Раздел І и т. 1 от Раздел ІІ от Мерките се прилага  документ, удостоверяващ 

класиране или спечелена награда по смисъла на чл. 16, ал. 1 от НУРОЗДИД. (Препоръчително е прилагането на  информация за 

изпращащата организация и организаторите на конкурса - статут, регламент).  

 

Към искането за предоставяне на закрила по т. 2 от Раздел ІІ от Мерките се прилагат изискуемите документи по чл. 15, ал. 4 

от НУРОЗДИД.  

 

Исканията се подават до кмета на Община Разград през деловодството на административната сграда на Община Разград, стая 

06 на партерен етаж, бул. „Бели Лом“ 37А. 

 

3.3. Срокове 
3.1. Искането за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби по настоящия Раздел І се подава в едномесечен срок 

от възникване на основанието за предоставянето й, съгласно чл. 16а, ал. 1 от НУРОЗДИД. При пропускане на указания срок по 

обективни причини, ученикът не губи правото си на закрила, в случай че заяви искането си в рамките на календарната година. 

Подадените искания за мерките, включени в настоящия Раздел І, се разглеждат до 10 дни след изтичане на всяко тримесечие 

съгласно чл. 17, ал. 2 от НУРОЗДИД. 
3.2. Исканията за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби за мерките, включени в т. 1 от настоящия Раздел ІІ, се 

подават до 10 ноември на текущата година и се разглеждат до 15 ноември на същата календарна година. За предоставяне на 

еднократно финансово подпомагане може да се кандидатства по всяка една от мерките, но се присъжда само една награда /най - 

високото постижение/. Искания, подадени след указания срок, се разглеждат през следващата календарна година.   
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3.3. Подадените искания за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби за мерките, включени в т. 2 от Раздел ІІ, се 

разглеждат до 10 дни след входирането им в деловодството на общината. 

 

4. ФИНАНСОВО ОБЕЗПЕЧАВАНЕ НА ПРОГРАМАТА 
1. Финансирането по настоящия Раздел І се осигурява от държавния бюджет чрез бюджета на Община Разград. 

2. Финансирането по настоящия Раздел ІІ се осигурява от бюджета на Община Разград в размер на 15 000 лв. 

3. Размерът на еднократното финансово подпомагане за мерките по т. 1 от Раздел ІІ се определя от механизъм (Приложение 

към Мерките) на заседание на ЕКК, съобразно определените средства за финансиране на мерките за закрила на деца с изявени 

дарби на община Разград за 2018 г. и броя на кандидатите. Експертно-консултативната комисия изготвя протокол с мотивирани 

предложения до Кмета на Община Разград за предоставяне на еднократно финансово стимулиране на правоимащите. 

Предоставянето на еднократно финансово стимулиране се осъществява със заповед на Кмета на Община Разград на основание чл. 

5, т. 2 от НУРОЗДИД. 

4. Размерът на еднократното финансово подпомагане за мерките по т. 2 от Раздел ІІ е до 65 лв., съгласно чл. 15, ал. 2 от 

НУРОЗДИД и се определя след мотивирано становище на ЕКК, определена със заповед на кмета. 

 

 

ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦА С ИЗЯВЕНИ ДАРБИ 

 
 

РАЗДЕЛ І 
 

Мерки за закрила на деца с изявени дарби, финансирани по Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби 
от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02.2018 г. 

съгласно чл. 11, ал. 1 от Наредба за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 
 
 

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 
1. Предоставяне на  стипендия по чл. 10 от 

НУРОЗДИД 

Ученик от общинско училище на територията на община 
Разград, класиран индивидуално до навършване на 18 години 
през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален 
или международен конкурс, олимпиада или състезание, 
включени в Програмата на мерките за закрила на деца с 
изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. 
по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 
/НУРОЗДИД/ на  Министерски съвет. 

 
РАЗДЕЛ ІІ 
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Мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл. 12 от Наредба за условията и реда за осъществяване  
на закрила на деца с изявени дарби, които не се финансират от Програма на мерките за закрила на деца с изявени 
дарби от държавни и общински училища през 2018 г., приета с Постановление № 17 на Министерски съвет от 08.02. 

2018 г.   
 

МЕРКИ ЗА ЗАКРИЛА ОБХВАТ НА МЕРКИТЕ 
1. Предоставяне на еднократно финансово 

стимулиране 
Ученик от І до ХІІ клас от общинско или държавно училище на 
територията на община Разград, класиран индивидуално до 
навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND PRIX, 
ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на 
състезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото 
място) или на първо, второ или трето място на национален или 
международен конкурс, олимпиада или състезание в областта на 
науката, изкуството и спорта (при наличие на няколко кръга или 
етапа – само международен кръг/ етап, национален кръг/ етап, 
финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап) извън обхвата на 
мерките, включени в Програмата на мерките за закрила на деца 
с изявени дарби от държавни и общински училища през 2018 г. 
по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за условията и реда за 
осъществяване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/ 
на  Министерски съвет. 

А. МЕЖДУНАРОДНИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ  За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND 

PRIX, ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на 

състезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото място) или 

класиран на първо, второ или трето място на международен конкурс или 

състезание. При наличие на няколко кръга или етапа – само 

международен кръг/ етап, финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап 

на международни състезания и конкурси. 

Б. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ  За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND 

PRIX, ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на 

състезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото място) или 

класиран на първо, второ или трето място на национален конкурс или 

състезание. При наличие на няколко кръга или етапа – само национален 

кръг/ етап, финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап на национални 

състезания и конкурси. 

В. ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ   
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     1. Общински фотоконкурс „Разград - уловени 

мигове" посветен на Деня на Разград – 28 януари 

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години през 2018 г. индивидуално. 

Класирането на творбите е във възрастови групи - I – IV клас, V - VІII 

клас и IX – XII клас. 

     2. Лингвистично състезание „С чужд език без 

бариери” - гр. Разград 

 

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години през 2018 г. индивидуално на 

първо, второ или трето място. 

     3. Турнир „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ” – гр. Разград  

 

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години през 2018 г. индивидуално на 

първо място и максимален брой точки според регламента на 

състезанието. 

     4. Общински фестивал-конкурс на руската песен и 

танц, който се провежда под патронажа на кмета на 

Община Разград 

  За ученик от общинско или държавно училище в община Разград от І 

до ХІІ клас, класиран индивидуално до навършване на 18 години на 

първо, второ или трето място през 2018 г. 

Г. УЧЕНИЧЕСКИ ОЛИМПИАДИ  За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран през 2018 г. на първо, второ или трето място на национален 

или международен етап на олимпиадите до VІІ клас включително. 

Д. МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА СПОРТА 

 
 
 
*Конкретните държавни първенства, резултатите от 

които са валидни за предоставяне на закрила, се 

определят от лицензираните български спортни 

федерации. 

 

 

*Регистър на спортните федерации и определените 

спортни състезания са публикувани на електронната 

страница на ММС.   

1. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години индивидуално на второ или 
трето място на: 

   - финали на Държавно първенство /ДП/ по спортовете бадминтон, 

борба, бокс, колоездене, лека атлетика, тенис, тенис на маса;   

   - финали на Ученически игри за съответната възраст и пол, 
включени в Националния спортен календар на МОН.  

 

2. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години индивидуално на първо място 
на финали на Държавни първенства по спортовете бадминтон, 

борба, бокс, колоездене, лека атлетика, тенис, тенис на маса, карате 

киокушин, стрелба с лък, силов трибой и шахмат и състезания, 

включени в Националния спортен календар на МОН за съответната 
възраст и пол, които не се финансират от националната програма 
при спазване на следните изисквания: 

 

• ДП – постигнато класиране при минимум участие на четири /4/ 

спортни клуба и при конкуренция от шест /участници в 

дисциплина, категория, клас; 

• Състезания от Националния спортен календар на МОН - 
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постигнато класиране при минимум участие на четири /4/ 

училища от различни общински центрове и области и при 

конкуренция от шест /участници в дисциплина, категория, клас. 

 

3. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

спечелил до навършване на 18 години индивидуална награда от 
отбор, класиран на второ или трето място на финали на ДП в 

колективните спортове волейбол, баскетбол и футбол и колективни 

спортове, включени в Националния спортен календар на МОН. 

 

4. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

класиран до навършване на 18 години индивидуално на първо, второ и 

трето място в регионални европейски първенства, световни и 
европейски купи и международни турнири, при минимум участие на 

пет /5/ държави и при конкуренция минимум от шест /6/ участници в 

дисциплина, категория, клас. 

 

5. За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, 

спечелил до навършване на 18 години през 2017 г. индивидуална 
награда от отбор, класиран на първо, второ и трето място в 
регионални европейски първенства, световни и европейски купи 
и международни турнири в колективните спортове волейбол, 

баскетбол и футбол при минимум участие на пет /5/ държави. 

 

 *Не се включват: 

• В индивидуалните видове спорт – дисциплини щафети, двойки, 

тройки, четворки и др. 

• Финали на състезания по стрелба с лък в зала; 

• Финали на лекоатлетически състезания в зала. 

 

 Е. МЕРКИ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА И ИЗКУСТВАТА За ученик от общинско или държавно училище на територията на 

община Разград, класиран до навършване на 18 години индивидуално 

на първо, второ или трето място в областта на науката и изкуствата във 

възрастови групи, нефинансирани от Националната програма. 

2. Предоставяне на еднократно финансово 

стимулиране по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД за 

осигуряване на възможности и условия за 

постъпване в спортно училище – подпомагане за 

участие в подготвителни курсове и/или 

За ученик от общинско училище на територията на община 
Разград, класиран индивидуално на първо, второ или трето място 
на състезание в областта на спорта на общинско, регионално, 
национално или международно равнище в календарната 2018 г.  
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индивидуална подготовка  
Мерките за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби са Приложение 1 към Общинската 

програма за закрила на детето за 2018 – 2019 г. /Приета с Решение № 589 от Протокол № 44 от проведено на 31.07.2018 г. 

заседание на Общински съвет Разград/ 

 

 

 

Забележки:  

1. За всяко изключение, несъответстващо в пълна степен на изискванията в Раздел ІІ от настоящите Мерки, 

експертно-консултативната комисия взема решение за финансово подпомагане в съответствие с възможностите 

на програмата.  

2. Приетите Мерки за 2018 г. обхващат ученици, учащи в общински или държавни училища само на територията 

на община Разград.  

3. Не се зачитат грамоти и дипломи от състезания и конкурси, които са „за участие” или „за добро представяне”. 

Документът трябва да удостоверява класиране или спечелена награда. 

4. В Мерките за 2018 г. са обхванати само класираните на международен кръг/ етап, национален кръг/ етап, 

финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап на състезания и конкурси. Участия  в общински и областни 

етапи/кръгове не се зачитат с изключение на буква В. „ОБЩИНСКИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ” от Мерките. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение към Мерките 
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Механизъм за разпределение на средствата за финансиране на мерките за насърчаване на  

творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби  

 одобрени участници 
за стипендия в т. ч. 

бр. 
участници точки за 

класиране на 
един участник за 

съответното 
място 

общо точки за 
класиране за 
съответното 

място 

изчисляване на стойността на една точка в 
лева 

  бюджет : общо точки  стойност 

С  награда GRAND 
PRIX, ЛАУРЕАТ, 
СПЕЦИАЛНА НАГРАДА 
(когато съгласно 
регламента на 
състезанието или 
конкурса е с по-голяма 
тежест от първото 
място) 

  250 0 

      

класирани на първо 
място   225 

0 

класирани на второ 
място   200 

0 

 класирани на трето 
място   175 

0 

общо: 0   0 
  

Забележка: Сумите се закръглят към всяка пълна десетица (пр.: 24 лв. – закръгля се към 20 лв., 26 лв. - закръгля се към 30 лв.).  

От общия бюджет на мерките до 500 лв. са за административно-организационни разходи. 
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Приложение 

№ ................................................. г.   ДО 
   КМЕТА НА ОБЩИНА РАЗГРАД 
    

И С К А Н Е 
за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби 

по Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 
дарби на Община Разград за 2018 година 

от ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

(трите имена на дете, родител/настойник/попечител, лице, полагащо грижи за детето) 

Лична карта № ............................, издадена на ........................... от 

..................................., 

постоянен адрес: 

……….………...........................................................................................................................

.., 

адрес за контакт: 

.................................................................................................................. 

тел. …………………………..…, електронна 

поща:............................................................................... 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТ, 
 

            На основание на т. 3 от Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности 

на деца с изявени дарби на Община Разград за 2018 година отправям искане за предоставяне 

на закрила на:  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…, 

(трите имена на детето) 

дата на раждане …………………………………………………………………………………………………………………………………., 

настоящ адрес …………………………………………………………………………………………………………………………………….., 

ученик в училище/клас ………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………., 

за осигуряване на: 

1. Финансово подпомагане и стимулиране по т. 1 от Раздел ІІ от Мерки за насърчаване на 

творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2018 

година (съгласно чл. 12, ал. 4 от НУРОЗДИД). 

2. Еднократно финансово подпомагане по т. 2 от Раздел ІІ от Мерки за насърчаване на 

творческите заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 2018 

година (съгласно чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД). 

  

МОТИВИ: 

1. За т. 1: ……………………………………………………………………………………............................................... 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
(посочва се класирането на ученика по т. 1 от Раздел ІІ от Мерките) 

2. За т. 2: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………................................................ 
(посочва се класирането на ученика на състезание в областта на спорта) 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. За т. 1 - документа по чл. 16а, ал. 2 от НУРОЗДИД. (Препоръчително с приложена 

информация за изпращащата организация и организаторите на конкурса - статут, регламент/. 

      2. За т. 2 - документите по чл. 15, ал. 4 от НУРОЗДИД; 

 

  

 

Гр. (с.) .......................    Подпис: ............................ 

Дата ......................... г.   
Родител/настойник/попечител 

или лице, полагащо грижи за 

детето 
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СПИСЪК НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ СЪКРАЩЕНИЯ: 
 
АМВР – Академия на министерството на вътрешните работи 

АСП – Агенция за социално подпомагане 

БАН – Българска академия на науките 

БЧК – Български червен кръст 

ВАС – Висш адвокатски съвет 

ВКП – Върховна касационна прокуратура 

ВКС – Върховен касационен съд 

ВСС – Висш съдебен съвет 

ВУИ – възпитателни училища-интернати 

ГДНП – Главна дирекция „Национална полиция” 

ДАБ – Държавна агенция за бежанците 

ДАЗД – Държавна агенция за закрила на детето 

ДДЛРГ – Дом за деца, лишени от родителска грижа 

ДМСГД – Дом за медико-социални грижи за деца 

ДОС – Държавен образователен стандарт 

ДПС – Детска педагогическа стая 

ДСП – Дирекция „Социално подпомагане“ 

ЕК – Европейска комисия 

ЗЗД – Закон за закрила на детето 

ЗБЛД - Закон за българските лични документи 

ЗМВР – Закон за Министерството на вътрешните работи 

ИДПС – Инспектори от детска педагогическа стая 

ИИНЧ – Институт за изследване на населението и човека 

ИП-МВР – Институт по психология на Министерството на вътрешните работи 

КЗД – Комисия за защита от дискриминация 

КПД – Комитет по правата на детето на ООН 

МВР – Министерство на вътрешните работи 

МВнР – Министерство на външните работи 

МЗ – Министерство на здравеопазването 

МК – Министерство на културата 

МКБТХ – Местна комисия за борба с трафика на хора 

ММС – Министерство на младежта и спорта 

МОН – Министерство на образованието и науката 

МОСВ – Министерство на околната среда и водите 

МП – Министерство на правосъдието 

МРРБ – Министерство на регионалното развитие и благоустройството 

МС – Министерски съвет 

МСС – Международна социална служба 

МТСП – Министерство на труда и социалната политика 

МФ – Министерство на финансите 

НАПГ – Национална асоциация за приемна грижа 

НИП – Национален институт по правосъдие 

НКБТХ – Национална комисия за борба с трафика на хора 

НКССУД – Наредба за критериите и стандартите за социални услуги за деца 

НМД – Национална мрежа за децата 

НПЗД – Национална програма за закрила на детето 

НПО – Неправителствени организации 

НСД – Национална стратегия за детето 

НСЗД – Национален съвет за закрила на детето 

НСОПЛБ – Национално сдружение на общопрактикуващите лекари  

НСОРБ – Национално сдружение на общините в Република България 

НСПСИП – Национално сдружение на педиатри специалисти извънболнична помощ 

НТЛД – Национална телефонна линия за деца 

НЦН – Национален център по наркомании  

НЦОЗА – Национален център по обществено здраве и анализи 

ОДМВР – Областна дирекция на министерство на вътрешните работи 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето“  
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ООН – Организация на обединените нации 

ОПЛ – Общопрактикуващи лекари 

ОП РЧР – Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 

ПАВ – Психоактивни вещества 

ПБЗН – Пожарна безопасност и защита на населението 

ПМС – Постановление на Министерския съвет 

ППМН – Противообществени прояви на малолетни и непълнолетни 

РАС – Разстройства от аутистичния спектър 

РБ – Република България 

РД – Регионална дирекция 

РДПБЗН - Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

РДР – Ранно детско развитие 

РПЦ – Регистрационно-приемателен център 

РУО – Регионално управление на образованието 

РЗИ – Регионална здравна инспекция 

СЕМ – Съвет за електронни медии 

СД – Столична дирекция 

СД – Съвет на децата  

СДВР – Столична дирекция на вътрешните работи 

СПИ – Социално-педагогически интернати 

СПИН – Синдром на придобитата имунна недостатъчност 

СУ – Софийски университет „Св. Климент Охридски“ 

СУ – Социални услуги 

ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните 

ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип 

ЦНСТДМУ – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания 

ЦОП – Център за обществена подкрепа 

ЦПЛР – Център за подкрепа на личностното развитие 
 

 


