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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

ЗА 2018-2019 Г. 

/Приета с Решение № 586 от Протокол № 44 от проведено на 31.07.2018 г. заседание на Общински съвет – Разград/ 

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

за из-
пъл-
нение 

Очаквани резул-
тати /ефект - 
каква промяна 

ще се постигне 

Индикатори Отговорни инсти-
туции 

Текущи 
стойности 

Целеви стой-
ности  

Водеща Партни-
ращи ин-
ституции 

1.1. Подобряване 

на политиките за 

ранно детско раз-
витие 

1.1.1. Участие в 

обучения на пе-

дагогически спе-

циалисти от детс-

ките градини за 

прилагането на 

скрининг теста за 

деца на възраст 

от 3 г. до 3 г. и 6 

мес. за иденти-

фициране на риск 

от обучителни 
затруднения 

В рамките 

на бюдже-

та 

на отго-

ворната 

институция  

2018 г. 

2019 г. 

Осигурена подго-

товка на педагоги-

чески специалисти 

за прилагане на 

скрининг теста при 

деца от 3 г. до 3 г. 

и 6 мес. 

10 педаго-

гически 

специалис-
ти 

30 педагоги-

чески специа-

листи 

МОН 

 

ИИНЧ към 

БАН,РУО – 

Разград, 

Община 

Разград, 

Детски 

градини 

1.2. Гарантиране 

правата на децата 

в миграция, бе-

жанци и неприд-

ружени деца  

 

1.2.1. Предприе-

мане на мерки за 

закрила спрямо 

непридружени 

деца - чужди 

граждани, в т.ч. 

деца - бежанци 

 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. Осигуряване на 

закрила на неприд-

ружените деца-

бежанци и гаранти-

ране на правата им 

За периода 

01.01.2017 

г. - 

30.12.2017 

г. няма ре-

гистрирани 

сигнали на 

непридру-

жени деца – 

чужди 

граждани, 

вкл. деца-

Брой деца, 

спрямо които 

са предприети 

мерки по ЗЗД 

за 2018 г. 

ОЗД Доставчи-

ци на со-

циални 

услуги, 

ДАБ 
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бежанци 

 1.2.2. Прилагане 

на методики по 

проектите на 

МОН „Включващо 

обучение“ и 

„Подкрепа за ра-

вен достъп и лич-

ностно развитие“ 

Проектно 

финанси-
ране  

2018 г. 
2019 г. 

Осигурена възмож-

ност за ползване на 

продуктите, създа-

дени по проектите 

 Брой училища 

с реализирани 
дейности. 

МОН 

 

РУО - Раз-

град, 

Община 

Разград, 

Училища, 

НПО 

1.3. Гарантиране 

на достъпа до ка-

чествено и приоб-

щаващо образова-

ние 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 нару-

шения в общинс-

ките детски гра-

дини. 

В рамките 

на бюдже-

та на отго-

ворната 

институция 

 

2018 г. 
2019 г. 

Оказана подкрепа 

на деца със специ-

ални образователни 

потребности.  
 

 Брой деца, 

получили ло-

гопедична по-

мощ. 

Брой детски 

градини, 

предлагащи 

логопедична 

помощ. 

Логопе-

да, при 

ЦПЛР - 

ЦУТНТ 

Детски 

градини в 

община 

Разград 

1.3.2. Работа по 

Национална 

програма "Създа-

ване на достъпна 

архитектурна 

среда и сигурност 

в училище"  на 

МОН и проекти. 

От репуб-

ликанския 

бюджет и 

проектно 

финанси-

ране 

2018 г. 
2019 г. 

Равен старт за учи-

лище за деца с ув-

реждания. 

 Брой училища 

с реализирани 

проектни дей-

ности. 

Учили-

ща от 

община 

Разград 

1.4.2. Ра-

бота по 

Национал-

на прог-

рама 

"Създава-

не на дос-

тъпна ар-

хитектур-

на среда и 

сигурност 

в учили-

ще"  на 

МОН и 

проекти. 
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ІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 
ЖИВОТ 

2.1. Промоция на 

здравословен на-

чин на живот при 

децата и профи-

лактика на болес-

тите 

2.1.1. Активни 

действия за по-

пуляризирането 

на здравословно-

то хранене като 

ценност, гаранти-

раща психично и 

физическо здраве 

на децата и под-

растващите 

В рамките 

на бюдже-

та  

2018 г. 

 

Повишена инфор-

мираност на децата 

за рисковете от 

раз-виване на хра-

ни-телни разст-

ройства при незд-

равословен модел 

на хранене. Разп-

ространени инфор-

мационни и обучи-

телни материали. 

 Брой проведени 

здравни беседи. 

Брой обхванати 

деца и ученици. 

ЦПРЛ – 

ЦУТНТ 

 

РЗИ 

Отдел 

„Образо-

вание“, 

Община 

Разград 

ПИЦ 

2.1.2. Организи-

ране на седмица 

на здравословно-

то хранене  

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. Повишаване на 

познанията на де-

цата за здравос-

ловните 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 здравословно-

то хранене  

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. Повишаване на 

познанията на ме-

дицинските специ-

алисти, децата и 

техните родители 

за здравословното 

хранене 

 Брой обучени 

специалисти 

Брой проведени 

беседи 

Брой обхванати 

деца 

Брой обхванати 

родители 

 

РЗИ  

2.1.4. Провежда- В рамките 2018 г. Повишаване ин-  Брой участници МЗ РЗИ 
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не на Национален 

ученически кон-

курс „Посланици 

на здравето“ за 

ученици от 1-12 

клас  

 

на бюдже-

та 

формираността на 

учениците за здра-

вословния начин на 

живот на младите 

хора; превенцията 

на поведенческите 

рискови фактори за 

здравето, свързани 

със здравословното 

хранене, физичес-

ката активност 

МОН, 

МК, 

ММС, 

МОСВ и 

Постоян-

ното 

Предста-

вителст-

во на 

Евро-

пейската 

комисия 

в Бълга-

рия, 

РУО – 

Разград, 

Община 

Разград, 

Училища 

2.2. Подобряване 

на достъпа до ус-

луги за майчино и 

детско здраве 

2.2.1. Предоста-

вяне на специа-

лизирани меди-

цински консулта-

ции, психологи-

ческа подкрепа 

на родилки и 

бременни с пато-

логия на бремен-

ността, деца с 

увреждания, деца 

с хронични забо-

лявания, недоно-

сени деца, чрез 

Здравно-

консултативните 

центрове за май-

чино и детско 

здраве 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 

2019 г. 

Подобрен достъп 

до услуги за май-

чино и детско 

здраве 

Осъществе-

на дейност 

до края на 

2018  г.  

Брой предоста-

вени специали-

зирани меди-

цински консул-

тации и услуги 

по психологи-

ческа подкрепа 

Бр. обхванати 

деца 

 

 

МБАЛ-

Разград, 

МЦ , 

ОПЛ 

Лечебни 

заведе-

ния,общи

на Разг-

рад/здра

вни ме-

диатори/  
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2.2.2. Предоста-

вяне на акушерс-

ка помощ на 

здравно неосигу-

рени бременни 

жени и  извърш-

ване на изслед-

вания извън обх-

вата на задължи-

телното здравно 

осигуряване на 

деца и бременни 

жени 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

Подобрен достъп 

до услуги за май-

чино и детско 

здраве 

 Брой прегледа-

ни здравно нео-

сигурени бре-

менни, брой 

здравно неоси-

гурени родилки, 

брой изследва-

ни новородени 

деца за 3 вида 

заболявания, 

бр. деца с из-

вършени гене-

тични изследва-

ния 

МБАЛ-

Разград 

ОПЛ, 

община 

Разград 

-здравни 

медиато-

ри 

2.3. Подобряване 

на грижите за пси-

хичното здраве на 

децата 

2.3.1Превенция 

на риска за здра-

вето и развитието 

при деца в ситуа-

ция на развод и 

раздяла на роди-

телите чрез кон-

султиране на ро-

дители и плани-

ране на адекват-

ни мерки 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. Превенция на рис-

ка за здравето и 

развитието на деца 

в ситуация на раз-

дяла/развод на 

родителите 

Гарантиране пра-

вото на децата на 

живот и контакти с 

двамата родители и 

упражняване на 

отговорно родител-

ство 

10 консул-

тации на 

родители, 

деца и НПО 

в областта и 

работни 

срещи 

Бр. проведени 

консултации на 

родители, деца 

и НПО в област-

та и работни 

срещи 

Бр. участия в 

обсъждане и 

предложения за 

нормативни 

промени  

 

НЦОЗА ДАЗД, 

Комисия 

за деца-

та, мла-

дежта и 

спорта 

към На-

родното 

събра-

ние, НПО 

2.3.2. Повишава-

не информира-

ността на меди-

цинските специа-

листи от извън-

болничната по-

мощ и специалис-

ти от здравни 

заведения по 

въпросите на ау-

тизма/РАС в детс-

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

Повишена инфор-

мираност по въпро-

сите на аутиз-

ма/РАС в детска 

възраст; Преодоля-

ване на стигмата; 

Ангажираност с 

решаване на проб-

лемите на децата с 

аутизъм/РАС и тех-

ните семейства  

Бр. прове-

дени ин-

формацион-

ни дейнос-

ти; 

Бр. обхва-

нати специ-

алисти 

 

 бр. разработе-

ни информаци-

онни материали 

 

ОПЛ, 

община 

Разград, 

РЗИ - 

Разград 

НПО, 

Меди-

цински 

центро-

ве,  

Лечебни 

заведе-

ния за 

специа-

лизирана 

мед. по-
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ка възраст мощ 

2.4. Осигуряване 

на качествени 

здравни грижи за 

децата и техните 

семейства в пери-

ода на ранното 

детство  

 

2.4.1. Консулти-

ране на родители 

и специалисти от 

системата на 

здравеопазване 

по проблеми, 

свързани със 

здравето и разви-

тието в детска 

възраст, с акцент 

на ранното детст-

во 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

Превенция на рис-

кове за здравето и 

развитието на де-

цата от най-ранна 

възраст и промоция 

на здравето 

Бр. прове-

дени кон-

султации  

бр. консул-

тации на 

деца, роди-

тели и спе-

циалисти от 

системата 

на здравео-

пазване по 

проблеми 

на развити-

ето и пове-

дението с 

акцент ран-

но детство 

Бр. проведени 

консултации на 

деца, родители 

и здравни спе-

циалисти 

Бр. обхванати 

потребители  

Община 

Разград 

дирек-

ция„ХД“ 

МЗ, 

НПО, 

РЗИ, 

детски, 

здравни 

и лечеб-

ни заве-

дения в 

система-

та на 

здравео-

пазване 

 

 

 2.4.2. Повишава-

не квалификаци-

ята на специа-

листите в детски-

те ясли и учи-

лищното и детско 

здравеопазване 

по въпросите на 

детско развитие и 

за консултиране 

на техните се-

мейства 

В рамките 

на бюдже-
та 

2019 г. Разработване на 

обучителни прог-

рами за повишава-

не квалификацията 

на здравните и 

други специалисти, 

работещи в услуги-

те за по-пълно оси-

гуряване правото 

на детето на достъп 

до здравеопазване 

и здравни грижи 

0 Бр. разработени 

обучителни 
програми  

МЗ, РЗИ, 

Община 

Разград-

от-

дел„Здр

авео-

пазва-
не“ 

ДАЗД, 

съсловни 

органи-

зации, 

общини, 

детски 

ясли, 

учебни и 

детски 

заведе-

ния 

2.5. Осигуряване 

на превантивни 

мерки срещу рис-

ково сексуално 

поведение, ранна 

бременност и 

употребата на пси-

хо активни вещес-

2.5.1Превенция 

на сексуално 

предавани ин-

фекции (СПИ), 

ХИВ/СПИН и на 

рисково поведе-

ние (сексуално 

насилие, употре-

В рамките 

на бюдже-

та  

2018 г. Осигуряване на 

достъп на младите 

хора над 15 годи-

ни, които водят 

полов живот до 

доброволно, ано-

нимно и безплатно 

консултиране и 

 30  лица,  дос-

тигнати с кон-

султиране и 

изследване за 

ХИВ и сексуал-

но предавани 
инфекции 

 НПО МЗ,  

РЗИ 
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тва ба на алкохол и 

наркотици) сред 

юношите 

изследване за ХИВ 

 

 

2.5.2. Оценка на 

потребностите на 

медицинските 

специалисти в 

училищните 

здравни кабинети 

от повишаване 

познанията в об-

ластта на промо-

ция на здравето и 

превенция на 

водещи поведен-

чески рискови 

фактори в учи-

лищна възраст 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. Разработване на 

програми и про-

веждане на обуче-

ния на медицинс-

ките специалисти в 

училищните здрав-

ни кабинети за по-

вишаване познани-

ята в областта на 

промоция на здра-

вето и превенция 

на водещи пове-

денчески рискови 

фактори в училищ-

на възраст 

0 проучване за 

оценка на пот-

ребностите на 

медицинските 

специалисти в 

училищните 

здравни каби-

нети 

 

  

РЗИ 

Община 

Разград 

Дирек-

ция ХД 

МОН, 

РИО, 

училища 

 2.5.3. Превенция 

на сексуално 

предавани ин-

фекции (СПИ), 

ХИВ/СПИН и на 

рисково поведе-

ние (сексуално 

насилие, употре-

ба на алкохол и 

наркотици) сред 

юношите 

В рамките 

на бюдже-

та  

2018 г. 

2019 г. 

Осигуряване на 

достъп на младите 

хора над 15 годи-

ни, които водят 

полов живот до 

доброволно, ано-

нимно и безплатно 

консултиране и 

изследване за ХИВ 

 

 Брой консулти-

рани и изслед-

вани лица за 

ХИВ и сексуал-

но предавани 
инфекции 

Брой изнесени 

Здравни беседи, 

презентации и 

разпростране-

ние на др. ин-

формационни 

материали 

 

 НПО 

Община 

Разград 

МЗ,  

РЗИ-  

Разград 

2.5.4. Провежда-

не на конкурс за 

най-добро посла-

ние „Живот без 

дрога” и „Детска 

В рамките 

на бюдже-

та на отго-

ворната 

институция 

2018 г. 
2019 г. 

Популяризиране на 

проблемите на за-

висимостите сред 

подрастващите. 

 Брой обхванати 

деца. 

Брой училища, 

участващи в 

ОД МВР 

РУ на 

МВР 

 

Училища 

МШ 

”Илия 

Бърнев”, 

ЦПЛР – 

ЦРД, 



 

 

 

8

академия за бе-

зопасност”. 

инициативата. Отдел 

”Образо-

вание”, 

РУО  - 

Разград, 

Театрал-

но-

музика-

лен цен-

тър, 

 Общинс-

ки кул-

турен 

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 де-

институционализа-

ция на грижата за 

деца  

3.3.1. Предоста-

вяне на услугата 

„приемна грижа“ 

 

 

 

 
 

По проект 

„Приеми 

ме 2015” 

2018 г. 

 

 

 

 

 

Осигуряване на 

качествена прием-

на грижа  

 

 

Общ бр. 

утвърдени 

приемни 

семейства  

 

Общ бр. ут-

върдени при-

емни семейст-
ва  

Общ брой де-

ца, настанени 

в приемни се-

мейства  

ОЗД 

 

 

 

 

 

 

Общини - 
партньори 

ІV. РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

4.1. Превенция на 

отпадането от учи-

лище 

4.1.1. Изпълне-

ние на Механи-

зъм за съвместна 

работа на инсти-

туциите по обх-

ващане и включ-

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 

2019 г. 

Обхващане в обра-

зователната систе-

ма на децата и 

учениците в за-

дължителна преду-

чилищна и учи-

Брой осъ-

ществени 

посещения 

в домовете 

на децата и 

проведени 

Осъществени 

посещения в 

домовете на 

децата и про-

ведени разго-

вори с родите-

МОН 

РУО - 

Разград 

 

АСП, 

МВР, 

Община 

Разград, 

Училища, 

Детски 
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ване в образова-

телната система 

на деца и учени-

ци в задължител-

на предучилищна 

и училищна въз-

раст. Мониторинг 

на изпълнението 

на Механизма 

лищна възраст. 

Изготвяне от еки-

пите за обхват на 

списъци с мерки за 

взаимодействие с 

компетентните инс-

титуции за прила-

гане на комплексен 

подход от интер-

венции, осъщест-

вяване на взаимо-

действие с родите-

лите за включване 

и задържане на 

децата и учениците 

в образователната 

система и предос-

тавяне на инфор-

мация на кмета на 

общината за конс-

татирани наруше-

ния на задължени-

ята на родителите с 

цел налагане на 

наказания по реда 

на чл. 347 от Зако-

на за предучилищ-

ното и училищното 

образование 

разговори с 

родителите, 

в т.ч. с 

участие на 

служители 

от ДСП, 

МВР, общи-

ната или 

други анга-

жирани ин-

ституции по 

изпълнение 

на Меха-

низма към 

момента на 

приемане 

на програ-

мата – 100 

лите, в т.ч. с 

участие на 

служители от 

ДСП, МВР, об-

щината или 

други ангажи-

рани институ-

ции по изпъл-

нение на Ме-

ханизма. Брой 

обхванати и 

върнати в дет-

ските градини 

и в училищата 

деца и учени-

ци.  

градини 

 4.1.2.  Реализи-

ране на извънк-

ласни дейности и 

инициативи в 

училищата на 

община Разград 

за работа с роди-

тели на ученици, 

застрашени от 

Процедура 

BG05M20P

001-2.004 

„Развитие 

на способ-

ностите на 

учениците 

и повиша-

ване на 

2018 г. 

2019 г. 

Развитие на потен-

циала за учене, 

творческия и спор-

тния потенциал на 

учениците; прео-

доляване на обра-

зователните дефи-

цити  на ученици-

те; осмисляне на 

Брой учи-

лища  и 

ученици, 

участвали в 

проекта. 

Брой училища  

и ученици, 

включили се с 

дейности по 

проекта. 

Учили-

ща в 

община 

Разград 

РУО-

Разград,  

Отдел 

„Образо-

вание”, 

НПО  
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отпадане;   орга-

низиране на изя-

ви на учениците 

за развиване на 

специфични зна-

ния, умения и 

компетентности; 

осмисляне сво-

бодното време на 

учениците. 

мотиваци-

ята им за 

учене чрез 

дейности, 

развиващи 

специфич-

ни знания, 

умения и 

компетент-

ности 

(Твоят час) 

по ОП 

,,Наука и 

образова-

ние за ин-

телигентен 

растеж“ 

свободното време 

чрез дейности за 

развитие на инди-

видуалните им спо-

собности и интере-

си;превръщането 

на училището в по-

привлекателно 

място цел превен-

ция на напускане 

на образователната 

с-ма.  

 4.1.3. Преглед на 

резултатите и 

ефективността на 

действащите към 

момента проекти 

за превенция на 

отпадането и за-

държане на деца 

в училище и про-

дължаване на 

тези от тях, които 

са се доказали 

като работещи 

В рамките 

на бюдже-
та 

Проектно 

финанси-
ране 

2018 г. 
2019 г. 

Трайно намаляване 

на процентите от-

паднали и/или не-

посещаващи учи-

лище ученици във 

всички възрастови 

групи и увеличава-

не на обхвата на 

ученици, записани 

за първи път в сис-

темата на средното 
образование 

 Намален брой 

на отпаднали-

те и увеличен 

брой на трайно 

посещаващите 

училище и 

предучилищни 

групи деца и 
ученици 

МОН ОДМВР и 

РУ МВР,  

РД „Соци-

ално под-

помагане“,  

МКБППНМ, 

РУО - Раз-

град,  

Община 

Разград, 

училища, 

ДГ 

4.2. Подобряване  

качеството на пре-

дучилищното и 

училищно образо-
вание 

4.2.1. Реализира-

не на открити 

практики и отк-

рити уроци в ДГ. 

В рамките 

на бюдже-

та на отго-

ворната 

институция 

2018 г. 
2019 г. 

Повишаване качес-

твото на предучи-

лищното възпита-

ние и подготовка. 

 Брой реализи-

рани открити 

практики и 

открити уроци. 

ДГ в 

община-

та и От-

дел 

„Обра-

зова-

РУО - Раз-

град 
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 ние” 

4.3. Осигуряване 

на възможности за 

включване на де-

цата в неформално 

образование  

4.3.1. Осигурява-

не на финансира-

не и продължава-

не на проектите 

за извънкласни 

дейности след 

анализ на тяхна-

та целесъобраз-

ност и подкрепа 

за включване 

разнообразни 

дейности по ин-

тереси. Развива-

не и разширяване 

на дейностите и 

услугите на Цен-

тровете за подк-

репа за личност-

но развитие и 

насочване на по-

вече деца в тях. 

Разширяване на 

взаимодействието 

с НПО за включ-

ване на повече 

възможности за 

неформално об-

разование в учи-
лищния живот 

В рамките 

на бюдже-

та по прог-

рами и 
проекти 

2018 г. 
2019 г. 

Увеличени възмож-

ности за включване 

на ученици в раз-

лични форми на 

неформално обра-

зование  

Данни за 

2017 г. и 

2018 г. 

Осигурено фи-

нансиране за 

2018 г. и 2019 
г. 

Бр. обхванати 
деца 

 

МОН  

Учили-
ща 

ЦПЛР – 

ЦУТНТ, 

ЦПЛР – 

ЦРД, 

ЦПЛР – 

УСШ, 
 

РУО - Раз-

град,  

Община 

Разград, 

НПО 

 4.3.2. Провежда-

не на беседи в 

часа на класа по 

теми, свързани 

със защита при 

бедствия в съот-

ветствие с изиск-

В рамките 

на бюдже-

та  

2018 г. 
2019 г. 

Подготовка на де-

цата и учениците 

за защита при бед-

ствия 

Брой про-

ведени бе-

седи за 

2017 г. и 
2018 г. 

Брой обхва-

Брой проведе-

ни беседи; 

Брой обхвана-

ти деца 

Учили-
ща 

МВР- 

РД/РДПБЗ

Н 

Община  
Разград 
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ванията за обу-

чение по чл. 16, 

ал. 3 от Закона за 

защита при бедс-
твия  

нати деца 

за 2017 г. и 

2018 г. 

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 

за БППМН 

5.1.1.Провеждане 

на ефективни 

възпитателни 

дела и предприе-

мане на подхо-

дящи възпита-

телни мерки за 

проявените деца. 

5.1.2.Индивидуал

на корекционно-

възпитателна ра-

бота от общест-

вените възпита-

тели с проявени 

деца. 

5.1.3.Консултатив

на юридическа и 

психологическа 

подкрепа за про-

явени деца и де-

ца в риск и роди-

телите им. 

Бюджета 

на 

МКБППМН 

 Коригиране на по-

ведението на проя-

вените деца и изг-

раждане на просо-

циални ценности и 

нагласи. Подпома-

гане на родителите 

да изпълняват въз-

питателните си 

функции 

 Брой деца и 

родители с 

които е рабо-

тено 

МКБППМ

Н 

ОЗД 

ИДПС 

 

5.2. Гарантиране 

на правата на де-

цата, участници в 

съдебни производ-
ства 

5.2.1. Участие на 

социалните ра-

ботници в адми-

нистративни про-

изводства с оглед 

идентифициране-

то на трудностите 

и предизвикател-

ствата в работата 

и с оглед изгот-

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. Гарантиране права 

и интересите на 

децата в съдебни и 

административни 

производства 

 Общ брой 

участия за 

2018 г. 

 

ОЗД  
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вяне на предло-
жения за промени  

VІ. ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

6.1. Превенция на 

насилието над де-

ца 

6.1.1. Информа-

ционна кампания 

по темата по раз-

лични канали – 

медии, конфе-

ренции, срещи на 

общинско и реги-
онално ниво 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

Организиране на 

тематични инициа-

тиви, с оглед по-

вишаване инфор-

мираността на де-
цата 

 

1 информа-

ционна 

кампания 

Брой срещи и 
събития 

Брой участва-

щи деца 

ОЗД 

Община 
Разград 

Учили-
ща 

РДСП, РУО 

- Разград, 

НПО 

 6.1.2. Развитие 

на програми за 

работа с деца в 

детски градини и 

училища за по-

вишаване на зна-

нията им за наси-

лието, механиз-

мите за съобща-

ване, правата на 

децата и избяг-
ване на агресия 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

Повишено ниво на 

информираност на 

децата и учениците 

за индикаторите за 

различните видове 

насилие, начините 

за сигнализиране и 

органите, към кои-
то да се обърнат 

 

 Разработени и 

внедрени в 

практиката 
програми 

 

 

Учили-
ща 

Детски 

градини 

НПО, 

РУО - Раз-

град,  

Отдел 

„Образо-

вание“ 

6.2. Превенция на 

сексуалната злоу-
потреба с деца 

6.2.1. Създаване 

на мерки за 

ефективна пре-

венция на ранни-

те бракове и ран-

ните раждания 
при децата 

В рамките 

на бюдже-
та 

2018 г. Идентифициране 

на случаи на наси-

лие в уязвими об-

щности и насочва-

не към социални 

услуги. Промяна на 

нагласи в общнос-

тите по отношение 

на вредни практики 

за отглеждане на 
деца 

0 Разработване 

на система за 

специфична 

работа в рис-

ковите общ-

ности, целяща 

активизиране 

и включване 

на самите об-

щности в ра-

ботата по пре-

венция 

Общини 

ДАЗД 

НПО  

6.3. Превенция на 6.3.1. Прилагане В рамките 2018 г. Изграждане на Бр. случаи Бр. случаи ОЗД, ЦОП, 
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случаите на злоу-

потреба и тормоз в 

училище 

 

на Механизъм за 

противодействие 

на тормоза и на-

силието в инсти-

туциите в систе-

мата на предучи-

лищното и учи-

лищното образо-

вание  

Своевременно  

идентифициране 

на проблемите и  

вземане на  

конкретни.  

решения. 

6.3.2. Провежда-

не на обучения за 

ученици-

обучители на 

връстници и учи-

тели за превен-

ция на агресията 

и тормоза. 

6.3.3.Изготвяне 

на Превантивен 

сте-нен календар 

и др. печатни 

материа-ли в по-

мощ на училища-

та. 

 

на бюдже-
та 

2019 г. 

 

единна система за 

противодействие на 

тормоза и насилие-

то в детските гра-
дини и училищата. 

Предприети бързи 

и адекватни мерки 

в случаите на на-
силие над дете. 

РУО - 

Разград, 

образо-

вателни 

инсти-

туции, 

Община 

Разград 

РУ на МВР, 

МКБППМН 

 6.3.2. Механизми 

и добри практики 

за развитие и 

реализиране на 

местни политики 

и дейности в об-

ластта на пре-

венцията. Учи-

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

 

Осъществен нов 

подход за активи-

зиране и насочване 

на училищните 

превантивни дей-

ности 

Осъществе-

ни добри 

практики 

Осъществени 

добри практи-

ки 

Община 

Разград,  

МКБПП

МН 

образо-

вателни 

инсти-

туции 

6.3.2. Ме-

ханизми и 

добри 

практики 

за разви-

тие и реа-

лизиране 

на местни 
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лищни преван-

тивни клубове 

политики и 

дейности в 

областта 

на пре-

венцията. 

Училищни 

преван-

тивни клу-

бове 

6.4. Мониторинг на 

взаимодействието 

между отговорните 

институции по ра-

ботата им с деца, 

жертви на насилие 

или трафик на хо-

ра   

6.4.1. Мониторинг 

на изпълнението 

на Координаци-

онния механизъм  

за взаимодейст-

вие при работа в 

случаи на деца, 

жертви или в 

риск от насилие и 

за взаимодейст-

вие при кризисна 
интервенция 

 

В рамките 

на бюдже-
та 

2018 г. 
2019 г. 

 

Проследяване на 

изпълнението на 

Координационния 

механизъм чрез 

анализ на данни от 

ОЗД, РУ МВР, РУО – 

Разград, Община 

Разград и образо-

вателни институции 

Изготвен 

доклад с 
препоръки  

Анализ и 

обобщаване на 

данните с цел 

изработването 

на доклад 

ОЗД,  

РУ МВР, 

РУО – 

Разград, 

Община 

Разград, 

образо-

вателни 

институ-

ции 

АСП 

 

VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

7.1.  

Разпространение 

на добри практики 

и насоки за учас-

тие на децата в 

сферите на обра-

зованието, право-

съдието, социална-

та закрила, кул-

турния живот и 

спорта 

7.1.1. Участие на 

членове на уче-

нически съвети в 

събития в страна-

та и чужбина. 

 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

 

Участие на членове 

на ученически съ-

вети в работни гру-

пи, конференции и 

др. по въпроси, 

касаещи децата 

 

Брой про-

ведени съ-

бития 

Брой проведе-

ни събития 

Учили-

ща 

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 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

 

Участие на членове 

на ученически съ-

вети в работни гру-

пи, конференции и 

др. по въпроси, 

касаещи децата 

 

Брой про-

ведени съ-

бития 

Брой проведе-

ни събития 

Учили-

ща 

МКБППМ

Н 

НПО, 

МОН, РУО 

- Разград, 

Община 

Разград 

МКБППМН 
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потребностите и 

интересите на 

учащите се. 

VІІІ.  СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 

8.1. Организиране 

на спортни иници-

ативи с превантив-

ни функции  

8.1.1. Насърчава-

не на участието 

на децата и уче-

ниците в извънк-

ласни и извъну-

чилищни дейнос-

ти в областта на 

спорта (учени-

чески игри) 

В рамките 

на бюдже-

та  

2018 г. 
2019 г. 

 

Повишаване броя 

на обхванатите в 

извънкласни и из-

вън училищни дей-

ности 

Данни за 

2017 г. и 

2018 г. 

Брой спортни 

инициативи; 

Брой участва-

щи деца 

МОН 

ММС 

Община 

Разград, 

Лицензира-

ни спортни 

организа-

ции, 

ЦПЛР - 

УСШ 

 8.1.2. Организи-

ране и провежда-

не на общински 

етап на учени-

ческо състезание 

„Защита при бед-

ствия, пожари и 

извънредни ситу-

ации“ 

В рамките 

на бюдже-

та  

2018 г. 

2019 г. 

 

Повишаване подго-

товката на подрас-

тващите за защита 

при бедствия и 

аварии 

Задълбочени зна-

ния, умения и на-

вици у децата за 

правилно поведе-

ние при рискови 

ситуации, оказване 

на помощ и взаи-

мопомощ, както и 

работа в екип. Изг-

радено поведение 

при различни ви-

дове бедствия, по-

жари и промишле-

ни аварии. 

Данни за 

2017 г. и 

2018 г. 

Брой участва-

щи училища 

Брой обхвана-

ти деца 

РД 

„ПБЗН“ 

Разград 

МОН, 

РУО - Раз-

град, 

Община 

Разград, 

Отдел 

„Образо-

вание”, 

БЧК 

8.2. Предприемане 

на мерки за закри-

ла на даровитите 

деца  

8.2.1. Предоста-

вяне на стипен-

дии и еднократно 

финансово под-

помагане на деца 

с изявени дарби 

по ПМС за 

целево 

финанси-

ране на 

отговорни-

те минис-

2018 г. 
2019 г. 

 

Повишаване на 

броя на децата, 

обхванати по Прог-

рамата 

Реализиране на 

децата с изявени 

Брой деца с 

предоставе-

ни стипен-

дии по 

Програмата 

Брой предос-

тавени сти-

пендии по 

Програмата  

Брой  еднок-

ратно подпо-

МК, 

МОН, 

ММС 

 

Община 

Разград, 

Отдел 

„Образо-

вание” 
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от общинските и 

държавни учи-

лища, включи-

телно и спортни-

те училища по 

Националната 

програма 

терства и 

общините  

 

 

дарби могнати 

Брой обхвана-

ти деца от 

мерките за 

закрила на 

децата с изя-

вени дарби 

Размер на из-

разходваните 

средства 

 8.2.2. Предоста-

вяне на еднок-

ратно финансово 

подпомагане на 

деца с изявени 

дарби от общин-

ските и държавни 

училища  по 

Мерки за насър-

чаване на твор-

ческите заложби 

и потребности на 

деца с изявени 

дарби на Община 

Разград 

В рамките 

на бюдже-

та 

2018 г. 
2019 г. 

 

Повишаване на 

броя на децата, 

обхванати по Мер-

ките на Община 

Разград 

Реализиране на 

децата с изявени 

дарби 

Брой деца с 

предоставе-

но еднок-

ратно фи-

нансово 

подпомага-

не по Мер-

ките на Об-

щина Разг-

рад 

Брой обхвана-

ти деца от 

мерките за 

закрила на 

децата с изя-

вени дарби на 

Община Разг-

рад 

Размер на из-

разходваните 

средства 

Община 

Разград, 

Отдел 

„Обра-

зова-

ние”, 

отдел 

„Култу-

ра“ 

 

 8.2.3.Организира

не и провеждане 

на общински, 

областен и наци-

онален етап на 

конкурс за детс-

ка рисунка с 

международно 

участие „С очите 

си видях бедата“ 

В рамките 

на бюджета  

2018 г. 

2019 г. 

Повишаване подго-

товката на подрас-

тващите за защита 

при бедствия и 
аварии 

Данни за 

2017 г. и 
2018 г. 

Брой проведе-

ни конкурси 

Брой обхвана-

ти деца 

РД 

ПБЗН 

РУО - Раз-

град, 

Община 

Разград 

 

8.3. Осигуряване 

на достъп на всич-

ки деца до култур-

8.3.1. Насърча-

ване участието 

на  децата и уче-

В рамките 

на бюдже-

та  

2018 г. 

2019 г. 

Повишаване броя 

на обхванатите 

деца и ученици в 

Данни за 

2017 г. и 

2018 г. 

Брой проведе-

ни национални 

прояви 

Учили-

ща, 

ЦПЛР, 

РУО - Раз-

град, 

Община 
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ни дейности и дей-

ности за свободно-

то време, в т.ч. 

наука и техника 

ниците в занима-

ния по интереси 

в областта на 

науките, изкуст-

вата, технологи-

ите и спорта 

занимания по инте-

реси и изяви в об-

ластта на науките, 

изкуствата, техно-

логиите и спорта 

култур-

ни инс-

титуции 

Разград 

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

9.9. Разпростране-

ние на информа-

ционни материали 

и организиране на 

събития  за раз-

лични целеви гру-

пи за формиране 

на отговорно пове-

дение на децата в 

дигитална среда 

9.1.1.Провеждане 

на кампания за 

безопасен интер-

нет по повод Све-

товния ден за 

безопасен интер-

нет м.февруари 
2018г. 

МКБППМН  Овладяни нови 

знания и умения за 

безопасно ползва-
не на интернет. 

 Брой участни-

ци. 

МКБППМ

Н 

Училищ-

ните пре-

вантивни 
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 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 включ-

ват 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 ли-

ца, осъществяващи дейност на територията на община Разград. 

 
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  
 Програмата обхваща 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 олим-

пиади, в зависимост от правното основание за подпомагане и стимулиране и мерки на закрила и техния обхват.  

 

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 ли-

це, полагащо грижи за детето. 

 

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА      РР  АА  ЗЗ  ГГ  РР  АА  ДД   
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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 

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 Раздел ІІ, т. 1 от настоящите Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изяве-

ни 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 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. 

3.1.5. Закрилата на деца с изявени дарби за мерките по чл. 9, т. 2 и чл. 10 от НУРОЗДИД се предоставя със заповед на кме-

та на общината – за деца от общински училища.                    

3.1.6. Закрилата на деца с изявени дарби за мерките по настоящия Раздел ІІ, т. 1 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. 

 

3.2. Документи 
За предоставяне на закрила на деца с изявени дарби се подава Искане по образец, публикуван на интернет адрес: 

http://www.razgrad.bg/, секция „Образование и спорт“.  

Към искането за предоставяне на закрила по Раздел І и Раздел ІІ, т. 1 от Мерките се прилагат:    

 1. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето; 

 2. документ, удостоверяващ класиране или спечелена награда;/с приложена информация за изпращащата организация и ор-

ганизаторите на конкурса - статут, регламент/;  

 3. служебна бележка, издадена от училището, удостоверяваща, че детето е ученик; 

 4. служебна бележка, издадена от спортния клуб, удостоверяваща, че ученикът не е със спрени състезателни права. 

 

Към искането за предоставяне на закрила по Раздел ІІ, т. 2 от Мерките се прилагат:  

1. копие от удостоверението за раждане или лична карта на детето; 

2. препоръка, покана или служебна бележка за включване в курс за обучение и/или индивидуална подготовка; 

3. документ, удостоверяващ, че детето е класирано на първо, второ или трето място на състезание в областта на спорта на об-

щинско, регионално, национално или международно равнище в календарната 2018 година; 

4. справка от организаторите за вида и стойността на дейностите по чл. 9, т. 2 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 
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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, т. 5 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 съг-

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

3.3. Подадените искания за предоставяне на закрила на дете с изявени дарби за мерките, включени в Раздел ІІ, т. 2 се раз-

глеждат 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 Раздел ІІ, т. 1 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 предло-

жения 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 НУРОЗ-

ДИД. 

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

РОЗДИД. 

 

 

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 НУРОЗ-

ДИД 

Ученик от общинско училище на територията на община Разг-
рад, класиран индивидуално до навършване на 18 години през 
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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 

 
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 стиму-

лиране 
Ученик от І до ХІІ клас от общинско или държавно училище на 
територията на община Разград, класиран индивидуално до на-
вършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND PRIX, ЛАУ-
РЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на със-
тезанието или конкурса е с по-голяма тежест от първото място) 
или на първо, второ или трето място на национален или между-
народен конкурс, олимпиада или състезание в областта на нау-
ката, 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 осъществя-
ване на закрила на деца с изявени дарби /НУРОЗДИД/ на  Ми-
нистерски съвет. 

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

сиран до навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND PRIX, 

ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на състе-

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

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

състезание. При наличие на няколко кръга или етапа – само междуна-

роден кръг/ етап, финален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап на меж-

дународни състезания и конкурси. 
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Б. НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ И СЪСТЕЗАНИЯ  За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, кла-

сиран до навършване на 18 години през 2018 г. с награда GRAND PRIX, 

ЛАУРЕАТ, СПЕЦИАЛНА НАГРАДА (когато съгласно регламента на състе-

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

сиран на първо, второ или трето място на национален конкурс или със-

тезание. 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   

     1. Общински фотоконкурс „Разград - уловени миго-

ве" посветен на Деня на Разград – 28 януари 

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, кла-

сиран до навършване на 18 години през 2018 г. индивидуално. Класи-

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

IX – XII клас. 

     2. Лингвистично състезание „С чужд език без барие-

ри” - гр. Разград 

 

За ученик от общинско или държавно училище в община Разград, кла-

сиран 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, кла-

сиран 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, кла-

сиран 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 ко-

ито са валидни за предоставяне на закрила, се опреде-

лят 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 тре-
то 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, бор-

ба, бокс, колоездене, лека атлетика, тенис, тенис на маса, карате кио-

кушин, стрелба с лък, силов трибой и шахмат и състезания, включени в 
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Националния спортен календар на МОН за съответната възраст и 
пол, които не се финансират от националната програма при спаз-

ване на следните изисквания: 

 

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

спортни клуба и при конкуренция от шест /участници в дисцип-

лина, категория, клас; 

• Състезания от Националния спортен календар на МОН - постигна-

то класиране при минимум участие на четири /4/ училища от раз-

лични 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 от-
бор, класиран на второ или трето място на финали на ДП в колек-

тивните 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 ев-
ропейски 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 реги-
онални 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 общи-
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на 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 стиму-

лиране по чл. 9, т. 2 от НУРОЗДИД за осигуряване 

на възможности и условия за постъпване в спорт-

но училище – подпомагане за участие в подготви-

телни курсове и/или индивидуална подготовка  

За ученик от общинско училище на територията на община Разг-
рад, класиран индивидуално на първо, второ или трето място на 
състезание в областта на спорта на общинско, регионално, наци-
онално или международно равнище в календарната 2018 г.  

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.  

 

 

Забележки:  

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

пертно-консултативната комисия взема решение за финансово подпомагане в съответствие с възможности-

те 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, фи-

нален кръг/ етап, заключителен кръг/ етап на състезания и конкурси. Участия  в общински и областни ета-

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

 

 

 

 

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. участ-
ници точки за класи-

ране на един 
участник за съ-
ответното 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, СПЕ-
ЦИАЛНА НАГРАДА (ко-
гато съгласно регла-
мента на състезанието 
или конкурса е с по-
голяма тежест от пър-
вото 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 
 

Днес, ....................... г., .............................................................................................................. 

(име, презиме и фамилия) 

- родител; 

- настойник/попечител; 

- лице, полагащо грижи за детето; 

- дете 

лична карта № ............................, издадена на ..................................... от .................................., 

ЕГН .............................................., месторождение: ...................................................................., 

постоянен адрес: ........................................................................................................................, 

тел. ................................, настоящ адрес: .................................................................................... 

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

На основание на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дар-

би отправям искане за предоставяне на закрила на:  

............................................................................................................, ЕГН ................................, 

                                                        (име, презиме, фамилия на детето) 

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

                                                              (настоящ адрес на детето) 

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

(ученик в училище/клас) 

за: 

  

1. Предоставяне на писмена информация по чл. 9, т. 1 за постъпване в спортните училища. 

2. Еднократно финансово подпомагане по чл. 9, т. 2. 

3. Финансово подпомагане и стимулиране чрез стипендия по чл. 10. 

4. Финансово подпомагане и стимулиране по чл. 12, ал. 4: 

Мотиви: 

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

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

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

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

Прилагам следните документи: 

а) за т. 1 - документите по чл. 14а, ал. 2, т. 1; 

б) за т. 2 - документите по чл. 15, ал. 4; 

в) за т. 3 - документите по чл. 16а, ал. 2 /с приложена информация за изпращащата организация и 

организаторите на конкурса - статут, регламент/; 

г) за т. 4 - документите по чл. 16а, ал. 2 /с приложена информация за изпращащата организация и 

организаторите на конкурса - статут, регламент/. 

  

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

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

Дата ......................... г.     
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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 
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ОДМВР – Областна дирекция на министерство на вътрешните работи 

ОЗД – Отдел „Закрила на детето“  

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 
 

 


