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О Т Ч Е Т  

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ ОБЩИНСКА ПРОГРАМА 
ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2015 г. 

 
               
              Комисията за детето е консултативен орган към общината, която  разработва 

Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните 
семейства в съответната община.Осъществява сътрудничество и координация и 
подпомага обмена на 
информация между компетентните органи и юридически лица при  осъществяване на 
дейностите по закрила на детето на общинско ниво.  
   В състава на комисията са включени представители на Общинска  администрация, 
Дирекция „Социално подпомагане”, Областна дирекция на МВР, Регионален 
инспекторат по образованието, , МКБППМН и представители на НПО, които 
осъществяват дейности по закрила на детето.         
    Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на 
закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни потребности. 
 
Приоритетна област 1 – Намаляване на детската бедност и условия за социално 
включване на децата- политики за подкрепа на детето и семейството. 
 
  В изпълнение на Общинската програма за 2015г.,по всеки конкретен случай на 
деца в риск,  трите отдела в ДСП – Кърджали работят съвместно ежедневно по 
конкретни случаи на деца и семейства, които са изпаднали в кризисна ситуация. Всеки 
случай се разглежда индивидуално и се прилагат мерки за закрила – отпускане на 
социални помощи, интеграционни добавки, издаване на направления за ползване на 
социални услуги и др. В краен случай се пристъпва към настаняване на деца извън 
семейна среда, когато са изчерпани всички възможности за помощ в семейна среда. 
Популяризирането на действащите социални услуги в общността се осъществява и от 
трите отдела. Използват се и възможностите на Ресурсен център Кърджали. 
Чрез социалните помощи, интеграционни добавки и услуги в общността се подпомагат 
децата и семействата и се предотвратява настаняването в институции. 
Капацитетът на двата дневни центъра за деца с увреждания в гр.Кърджали  през цялата 
2015г. е запълнен, като се използват максимално възможностите на 
мултидисциплинарните екипи при предоставяне на социалните услуги. Спазва се 
Наредбата за критериите и стандартите за социални услуги за деца в общността. 
Всяка календарна година се извършва оценка на социалните услуги в Общината и се 
изготвя план за развитието на функциониращите услуги и на разкриващите се такива в 
община Кърджали 
От 2014година в гр.Кърджали функционират нови услуги резидентен тип – 3 нови 
ЦНСТ, в които има настанени деца и младежи от общността или от закриващи се 
специализирани институции. Необходимо е в новата Програма за закрила на детето за 
2015 година да се набележат конкретни дейности, касаещи дейността на Центровете и 
осигуряване на правата на децата от тези  услуги. 
През 2015година социалните работници, назначени по проект ”И аз имам семейство” 
към община Кърджали работиха за утвърждаване на услугата „Приемна грижа”, в 
резултат на което в общината имаше 8 утвърдени професионални семейства, в 5 от които 
има  настанени деца. 
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   Приоритетна област ІІ - Осигуряване на равен достъп до качествена 
предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца 

Получаваната  информация от училищата определя  случаи на необхванати деца 
от образователната система. Необходимо е всички институции, работещи с деца да 
обединят усилията си за издирване и започване на работа с децата и семействата за да се 
постигне пълно обхващане на децата в системата на образованието. 

  В Ресурсния център в гр.Кърджали работят  високо квалифицирани ресурсни 
учители, 1 психолог и 1 логопед, сурдо и тифло педагог. Към момента се работи с над 
200 деца със специални образователни потребности в седемте общински центрове на 
област Кърджали. 

Наблюдава се обаче тенденция за запълване на бройките деца, с които работи 
Ресурсен център в началото на учебната година. Впоследствие се установяват случаи на 
деца, които имат потребност от работа със специалисти или спешни случаи след  
инциденти, при които няма възможност за включване, с което се нарушават правата на 
децата със специални потребности 

 Информирането и консултирането на родители на деца със специални 
образователни потребности се осъществява от отдел „Закрила на детето” и сектор 
„ХУСУ” към Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали. Всеки родител се 
информира за помощите и интеграционните добавки, които има право да получава и 
начините за кандидатстване, както и за всички социални услуги, които може да ползва 
детето и семейството. При необходимост, родителите се запознават и с възможността 
детето да ползва ресурсно подпомагане. 

С промяната на Закона за семейните помощи за деца / отпускане на месечни 
помощи само на деца включени и редовно посещаващи задължителна предучилищна и 
училищна форма на обучение/ се увеличи броя на децата, обхванати в образователната 
система. Все още не е намерен работещ механизъм за идентифициране на деца 
необхванати или отпаднали от образователната система, което  следва да се осъществява 
от всички заинтересовани институции. 

 
     Към регионален инспекторат по образование е сформиран  Екип за комплексно 
педагогическо оценяване, като неговата основна цел е да  извършва първична оценка 
на общото развитие на детето или ученика, въз основа на която се препоръчва видът и 
формата на обучение и същевременно покривайки дейностите от Програмата за закрила 
на детето и отговаряйки на европейските стандарти    Информирането и консултирането 
на родители на деца със специални образователни потребности се осъществява от РИО-
Кърджали, отдел „Закрила на детето”, отдел „ХУСУ” и отдел „Социална закрила”  към 
Дирекция Социално подпомагане” – Кърджали. Всеки родител се информира за 
помощите и интеграционните добавки, които има право да получава и начините за 
кандидатстване, както и за всички социални услуги, които може да ползва детето и 
семейството. При необходимост, родителите се запознават и с възможността детето да 
ползва ресурсно подпомагане. 
    
         Съставът  на Екип за комплексно педагогическо оценяване е сформиран от 
високо квалифицирани експерти /специалисти/, отговарящи на целите и задачите 
на  образователните потребности на децата и учениците./ експерт от РИО – 
председател на екипа, лекар, психолог, логопед, учител – специален педагог  /преводач, 
ресурсен учител, рехабилитатор на слуха и говора, педагог на зрително затруднени деца 
и ученици,  учител от общообразователно училище,  представител на отдел „Закрила на 
детето”/ 

Екипът за комплексно педагогическо оценяване в РИО – Кърджали осъществявя 
своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за народната просвета, чл. 6а, 
ал. 4 от Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и чл. 18, ал. 2 от  
Наредба № 1 от 23.01.2009 г. за обучение на деца и ученици със специални 
образователни потребности и/или хронични заболявания. 
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Основна цел на екипа за комплексно педагогическо оценяване е да извършва 
първична оценка на децата и учениците, въз основа, на която да препоръча вида и 
формата на обучение. Дава се възможност на децата и учениците да се обучават и 
развиват своя потенциал според индивидуалните им  възможности. 
Препоръчва се в процеса на диагностиката и прилагането на индивидуален подход при 
обучението и възпитанието да се проследи динамиката в развитието на всяко дете като 
периодично се извършва оценка на образователните нужди, свързани с образователно – 
възпитателния и терапевтичен процес и моделите на подпомагане, както и да се изготви 
индивидуална образователна програма за обучение и развитие, след проверка на 
входното ниво, а оценяването да се извършва съобразно разпоредбите на Наредба № 3 от 
2003 г. за системата за оценяване на МОН.  
 Функциите на членовете на екипа са разпределени по компетенции, като се дава 
възможност на всеки да участва в обсъждането и вземането на решения: 
-          запознаване и анализ на представените документи; 
- разговор с придружаващия родител; 
- оценка на детето/ученика от специалистите на екипа; 
-          попълване на Карта за първична оценка; 
- изпращане на уведомителни писма до родителите и директорите на училища и 
детски градини с информация за вида и формата на препоръчаното обучение. 
 

Екипът заседава всеки месец по график. За периода месец септември 2014 г. – 
юли 2015 г. са проведени 17 заседания /планирани - 16, 1 заседание е проведено извън 
утвърдения график/.  
 - Извършена оценка от ЕКПО, общо 109 деца и ученици: 
 - Насочени за интегрирано обучение с подпомагане от ресурсен учител: общо 64 
деца и ученици; 
 - Насочени по проект „Включващо обучение” – 3; 
          - Насочени към експертната комисия в МОН – 10;   
 - Ранно въздействие – 10 деца; 
 -  Отложени за постъпване в І клас – 8 деца за учебната 2015/2016 г.;  
Забележка: 18 от децата и учениците явили се пред екипа са насочени за градски 
логопедичен кабинет, посещаване на  Дневните центрове по общини за рехабилитация,  
за индивидуална работа в клас и др.  
  - В област Кърджали няма разкрити оздравителни детски градини и оздравителни 
училища;  
  - Интегрираното обучение се осъществява в 44 училища и 10 детски градини, 
както следва:  
НУ    –    0                                     ОДЗ – 3 
ОУ    –  31                                     ЦДГ – 7  
СОУ –  12                                       
СОДУ –  1  
 1.11. През учебната 2014/2015 г. в ОДЗ „Дъга” се обучаваха 3 деца с хронични 
заболявания, но те са вече изписани. В детското заведение вече няма насочени от екипа 
деца с хронични заболявания.   
 В областта няма разкрити специални паралелки в училищата.  
 
 Общият брой на интегрираните ученици с подпомагане от ресурсен учител от 
община Кърджали са 134, обучаващи се в 16 училища и 8 детски градини с 15 деца.  
 При насочване на учениците в помощно училище стриктно се спазват 
разпоредбите на чл.48, ал.1 от Наредба №1/23.01.2009 г. за обучението на деца и ученици 
със специални образователни потребности и/или хронични заболявания.  
 През учебната 2012/2013 г. МОН въведе обучение по проект „Включващо 
обучение” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, който проект 
продължава и през тази учебна 2014/2015г. От област Кърджали са включени три 
училища, едното е от община Кърджали – СОУ „Владимир Димитров – Майстора”. В 
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проекта са включени 21 ученици със специални образователни потребности. 
Специалистите, които подпомагат учениците са трима – 2 ресурсни учител и един 
психолог. За учебната 2014/2015 г. учениците са 10, специалистите двама - 1 ресурсен 
учител и 1 психолог. 
 
    Разработените и спечелени  проекти към Оперативна програма „Развитие на 
човешките ресурси”от училищата и детските градини, подпомогнаха и изпълниха 
основната цел : чрез осмисляне, адаптиране и усвояване на обичаи, нрави, традиции на 
етническите малцинства да се създаде предпоставка за пълноценна интеграция на 
ромските деца в детските градини и в училища, изграждане на етичност и толерантност 
към учениците и децата от малцинствените групи. 

   1. Здравна стратегия за лица в неравностойно положение, принадлежащи 
към етническите малцинства 

През м. март бе проведен избор на здравен медиатор към Община Кърджали, като 
в комисията участва и представителя на РЗИ в ОССЕИВ. 

Презентации, прожекции на филми, обучения, беседи 
През полугодието бяха изнесени три беседи с презентации за туберкулозата пред 

44 ученика от 9 и 10 клас от ОУ”П.К.Яворов” и ПГ по облекло „Евридика”.   
През м. април бе организирано изнасянето на лекции пред родители на ученици от 

ОУ “П.К.Яворов” на теми: „Гъбични заболявания при човека„ и „Паразитози при човека 
– чернодробен метил, аскаридоза, ехинококоза и др.”.   

През м. юни бе изготвен отчет за дейността на РЗИ-Кърджали в изпълнение на 
Националния план за действие по инициативата „Десетилетие на ромското включване 
(2005-2015 г.)“ за периода 2005– 2015 г. 

На 18 ноември пред 21 ученика от 9 и 10 клас на ПГ по облекло „Евридика” беше 
показан филмът за ранните бракове: ”Чий е този живот всъщност?”. 
      През 2012 година УНИЦЕФ България стартира пилотната фаза на програмата 
„Работилница за родители – да пораснем заедно” в партньорство с НЧ”Обединение 
1913”, с цел да осигури подкрепа на родители на малки деца на възраст до 4 години, 
както и на бъдещи родители. Програмата се базира на съвременните разбирания за 
развитието на детето през периода на най-ранното детство и ролята на родителите и 
семейната среда за разгръщане на потенциала на детската личност. Основополагащо в 
нея е разбирането, че родителството трябва да бъде в най-добрия интерес на детето, т.е 
да насърчава положителните отношения между възрастни и деца, които да допринасят за 
развитието както на детето, така и на родителя.   
        През 2015 г. бяха обучени 30 родители от Кърджали по проект "Да пораснем 
заедно", финансиран  по Програма за подкрепа на НПО на Европейското икономическо 
пространство. 
 

 Приоритет ІІІ  
 Подобряване  здравето на децата 
 

     В община Кърджали винаги се е отдавало голямо значение на общественото здраве. 
Повече от десет години ефективно работи в тази област сдружение „Обществена 
коалиция за здраве” – Кърджали. Със съвместните усилия на здравни институции, 
Община Кърджали и бизнеса се осъществяват редица дейности по Националната 
програма СИНДИ , част от която е зона Кърджали.Разкрит е и функционира успешно 
първият и единствен в страната Кабинет за безплатно измерване на кръвното налягане и 
борба с хипертонията. Разположен е на удобно място – до кооперативния пазар в града и 
се финансира от община Кърджали. Така за гражданите е осигурена добра възможност 
да се грижат постоянно за своето здраве и да получават безплатна квалифицирана 
помощ. Специалистите от РЗИ периодично разработват здравно-информационни 
материали за рискови фактори и ги разпространяват чрез посетителите на кабинета. 

С особено внимание се работи и в сферата на училищното и детско здравеопазване, 
което е звено към община Кърджали. В училищата и детските заведения в града и по-
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големите кметства на общината функционират 41 здравни кабинета. На територията на 
общината работят 72 квалифицирани медицински специалисти, които се грижат за 
здравето на децата и населението. Всички те активно участват в реализирането на 
мероприятията по Програма СИНДИ – общинска програма за промоция и профилактика 
на здравето, която се осъществяват под ръководството на Общинския екип и РЗИ и се 
финансира от Община Кърджали. 
     Изработено и изпратено е писмо до всички лични лекари, медицински практики, 
лечебни заведение и диагностични центрове в общината за необходимостта да се 
информира отдел „Закрила на детето за непълнолетни и малолетни бременни  или майки. 
       По изготвен и взаимно съгласуван график, два пъти през всеки месец се провеждат 
екипни обходи на града за просещи и скитащи деца от Д”СП” и РПУ Кърджали. 
       През 2015г. продължава дейността  по Координационен механизъм за деца жертва на 
насилие или в риск от насилие, както и при кризисни ситуации.  
     Тук е мястото да се отбележи огромната роля и работа , която извършва  Регионална 
здравна инспекция , за подобряване здравето на децата изпълнявайки дейностите от 
Общинската програма за закрила на детето, разширявайки кръгозора на учениците, чрез 
разнообразни форми и програми:  

 
1. Национална програма за превенция и контрол на ХИВ и сексуално 

предавани инфекции (СПИ) 2008-2015 г. 
По програмата се работи целогодишно с насоченост предимно към младите хора 

за изграждане на сексуално поведение без риск и толерантно отношение към хората, 
живеещи с ХИВ/СПИН в рамките на етапите на Националната АНТИСПИН кампания 
„Животът е безценен”.  

През месец януари бе проведено награждаването на отличилите се в конкурса 
анти СПИН послание. Връчването на наградите бе проведено в Дома на здравето. 
Грамотите и предметните награди на участниците бяха връчени от директора на 
инспекцията д-р Светлана Николова.  

Проведени бяха лекции с родители и ученици на тема: „Какво знаем и не знаем за 
СПИН?” . Пред родителите подробно бяха представени темите: „Какво е ХИВ?”, „Какво 
е СПИН?”, „Как можем да се заразим с ХИВ?”, „Как не можем да се заразим? ”, „Как да 
разберем дали сме носители на ХИВ и съществува ли лечение срещу ХИВ/СПИН?”. 

Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН - 17 май 
На регионално ниво Третия етап на АНТИСПИН кампанията „Подкрепяме 

бъдещето!” бе проведен в периода от 11 до 29 май 2015 година. Организатор бе отдел 
„Профилактика на болестите и промоция на здравето” на РЗИ-Кърджали в 
сътрудничество с членовете на клуб „Младите хора - здраве, секс, наркотици”, 
доброволците от БМЧК, клубовете за здраве: „Млади, умни, влюбени” (Ученически 
общежития), „Щастливец” (ПГ по икономика), „Йовковци за здраве и красота” 
(СОУ”Й.Йовков”), „Модерен живот и здраве” (ПГ по туризъм), „Училище за Родители” 
– с. Конево,  “Предпазливи, но здрави” – Крумовград, Дискусионен клуб за Родители – 
с.Миладиново, лаборатория „Медицински изследвания” (МИ) към дирекция „Надзор на 
заразните болести в РЗИ, представители на Интеракт – Кърджали и Ротаракт – 
Кърджали. 

Проведени дейности: 
• Провеждане на кръгла маса с участници в клуб “Училище за родители” на тема: 

“Ролята на семейството за здравето на децата” в ОУ “Гео Милев”- с.Конево.  
На 13 май 2015 година отдел ”Профилактика на болестите и промоция на 

здравето” при РЗИ-Кърджали проведе кръгла маса с участниците в клуб “Училище за 
родители”. 

Динамиката на времето подсказва, че са налице нови проблеми, които пряко или 
косвено засягат или влияят върху развитието на децата. Затова желанието на родителите 
да придобият знания, за да са полезни на своите деца и за подобряване на тяхното здраве, 
провокира провеждането на кръгла маса. Дискусията акцентираше върху ролята на 
семейството, като първостепеннен фактор, за здравето на децата.  
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Кръглата маса се водеше от главен експерт Златка Лапанова, представител на 
Д”ПБПЗ”, при РЗИ-Кърджали. Участниците бяха запознати с темите: „Достатъчна ли е 
здравната ни култура за да запазим своето здраве и здравето на децата ни?”,”Психичното 
здраве на децата в днешните условия” и “Какво знаем като родители за СПИН и СПИ? 
Как да водим разговори и да поднасяме информацията към децата”.  

• Провеждане на кръгла маса с участници в дискусионен клуб за родители на 
тема: “Здравето на нашите деца е в нашите ръце” в ОУ “Христо Ботев”- с.Миладиново. 

На 15 май 2015 година бе проведена кръгла маса на тема: “Здравето на нашите 
деца е в нашите ръце”. Участници бяха родителите от изградения дискусионен клуб за 
родители към ОУ “Христо Ботев”- с.Миладиново. Обхванати бяха проблеми, като 
родителите получиха ценни съвети как да помогнат на своите деца да имат по-добра 
информираност по отношение на СПИН и СПИ, как да преодоляват родителското си 
неодобрение и да проявят нов тип отношение, в основата на което стои разбирането. 

С интерес бяха посрещнати и спортно-състезателните игри, проведени под 
надслов: “Спорт или болест – свободен да избираш!” в ОУ “Христо Ботев”, 
с.Миладиново. Участваха 4 отбора от две възрастови групи.  

•  Общинско радио „Кърджали” излъчи анонс за предстоящите дейности и 
съобщи за седмицата на отворените врати в РЗИ-Кърджали за анонимно и безплатно 
изследване за ХИВ , сифилис и хепатит „С”. 

В лаборатория „Медицински изследвания” към дирекция „Надзор на заразните 
болести” в РЗИ бяха изследвани 25 лица, от които 11 жени и 14 мъже. 

• Здравно-образователни дейности по клубове към Дома на здравето в РЗИ-
Кърджали: 

Клуб „ Йовковци за здраве и красота”  към СОУ „ Йордан Йовков”, гр.Кърджали  
По повод 17 май 2015 година членовете на клуб „Йовковци за здраве и красота” 

подготвиха радиопредаване, което бе излъчено на 15 май. 
• Отбелязване на 17 май в учебните заведения по общини от област Кърджали: 
Международният ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН под 

мотото “Подкрепяме бъдещето!” бе отбелязан във всички учебни заведения от област 
Кърджали. Проведени бяха беседи на тема: “Презервативът-кантрацептив, който 
предпазва от СПИ, СПИН инежелана бременност”. 
  
 Община Кърджали 
 Проведени беседи, лекции и презентации. Обхванати 1854 ученика. 

В рамките на кампанията бяха обхванати общо 2 215 лица. Раздадени са 2 215 
здравно-образователни материали и 986 презервативи.  
 Ходът на кампанията бе отразен чрез публикации в местната преса, изявление по 
местното радио и на сайта на РЗИ-Кърджали. 

 
Световен ден за борба срещу СПИН - 1 декември 
На регионално ниво АНТИСПИН кампанията „Нулева стигма, нулева 

дискриминация” бе проведена в периода от 23 ноември до 1 декември 2015 година. 
Организатор бе отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” към 
дирекция “Обществено здраве” на РЗИ-Кърджали в сътрудничество с Регионален 
инспекторат по образованието - Кърджали, Обединен Детски комплекс - Кърджали, 
Център за обществена подкрепа - Ардино, клубовете за здраве към учебните заведения 
от град Кърджали и лаборатория „Медицински изследвания” (МИ) към дирекция 
„Надзор на заразните болести в РЗИ. 

Проведени дейности: 
• Изготвяне и разпространение на презентация за провеждане на открити уроци 

по превенция на ХИВ/СПИН в учебните заведения на територията на област Кърджали. 
Със съдействието на Регионалния инспекторат по образованието - Кърджали бе 

разпространена презентация с цел повишаване информираността сред учениците от 
област Кърджали, свързана с превенцията на ХИВ/СПИН.  
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• Седмица на отворените врати за анонимно безплатно изследване за ХИВ, 
сифилис и хепатит „С” в Лаборатория „МИ” на РЗИ-Кърджали. 

За периода от 23 до 27.11.2015 г. няма посещение на граждани, пожелали да се 
изследват за ХИВ, сифилис и хепатит „С”. 

• Ритуално отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН - 1 декември в 
знак на почит към жертвите на СПИН и в подкрепа на техните близки пред символа 
“Червената панделка” към тематичния младежки комплекс “Здравето днес, утре и след 
това”, разположен в двора на РЗИ-Кърджали. 

На 1-ви декември макетът на международния символ на АНТИСПИН кампанията 
“Червената панделка”, намиращ се в двора на РЗИ, обедини младите хора, насочвайки 
вниманието им към едно от най-големите предизвикателства на нашето съвремие - 
борбата срещу СПИН.  

В инициативата се включиха ученици от здравните клубове към учебните 
заведения от град Кърджали. Експерти от отдел “Профилактика на болестите и промоция 
на здравето” към дирекция “Обществено здраве” на инспекцията припомниха, че 
здравната информираност, отговорното сексуално поведение и значимостта на това 
всеки да узнае навреме своя ХИВ-статус като грижа както за собственото си здраве, така 
и за здравето на своя партньор са сред най-съществените фактори в превенцията срещу 
вируса. 

Младите хора получиха здравно-просветни материали и кондоми. 
Всички ученици имаха възможността да посетят и Дома на здравето, където 

обогатиха своите здравни познания. 
• Реализирани съвместни дейности:   
- Обединен детски комплекс - Кърджали 
360 специално изработени кутийки, съдържащи послание към хората за 

предпазване от СПИН и ХИВ, бяха раздадени в центъра на Кърджали и в различни 
институции. Акцията на Детски и младежки парламент към Обединения детски 
комплекс се организира за 11-та поредна година по повод Световния ден за борба със 
СПИН-1-ви декември, съвместно с Регионалната здравна инспекция - Кърджали. 

Специалните кутийки с послание към хората за предпазване от СПИН и ХИВ, 
бяха изработени от членовете на Детски и младежки парламент с ръководител г-жа Нели 
Карабашева към Обединения детски комплекс - Кърджали. Чрез тях младите показаха 
своето отношение към проблема. 

   
В рамките на кампанията бяха обхванати общо 3 351 лица. Раздадени са 1 916 

здравно-образователни материали (брошури "Какво знаем и какво не знаем за СПИН?" и 
картички) и 2 188 презервативи.  

 Ходът на кампанията бе отразен чрез публикации в местната преса и на сайта на 
РЗИ-Кърджали. 

 
2. Дейности за подобряване на сексуалното и репродуктивно здраве 
Втори етап на Националната АНТИСПИН кампания 
Кампанията се проведе през м.февруари с отбелязване деня на влюбените - 14 

февруари. Тя започна на 30 януари в БЧК, където членовете на клуб „Младите хора - 
здраве, секс, наркотици” и млади червенокръстци се събраха в арт ателие за изработване 
на червени рози и гривнички - символ на любовта. 

 Ръчно изработените изделия бяха предложени и разпродадени на базар в 
СОУ”Отец Паисий” в навечерието на празника - 13 февруари. 

На 10 февруари се състоя среща в СОУ П.Р.Славейков” на тема: „Изкуството на 
любовта”.Тази среща-разговор бе организирана от членовете на клуб: „ Животът е по-
хубав, когато си здрав”. Д-р Тодор Черкезов,дм – изпълнителен директор на МБАЛ „Д-р 
Ат. Дафовски”АД, изнесе лекция пред учениците. С рецитация на стихове за любовта 
като непредходно човешко чувство от Дамян Дамянов и с множество примери за 
рисковете от любовното привличане и сексуално общуване, д-р Черкезов прикова 
вниманието на младите хора. Той сложи акцент върху любовта и секса като здраве, а не 
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като риск на подрастващите. На срещата присъства и директорът на Регионалната 
здравна инспекция д-р Светлана Николова. Двамата с д-р Черкезов отговориха 
изчерпателно и на зададените им от младите хора въпроси. 

Бяха проведени обучителни семинари с интерактивни методи с млади хора. В 
СОУ „Руска Пеева” бе проведено обучение на тема: „Отговорно сексуално поведение и 
СПИ”. Обхванати бяха 37 ученика. Раздадени бяха информационни материали и 
кондоми. 

При провеждането на всяка кампания в РЗИ-Кърджали се провежда анонимно и 
безплатно изследване за ХИВ, сифилис и хепатит С, или това е Ден на отворените врати. 
В лабораторията „Медицински изследвания” към дирекция „Надзор на заразните 
болести” бяха изследвани 18 лица, от които 12 жени и 6 мъже. Всеки изследван бе 
консултиран и получи информационни материали и кондоми. 

В рамките на кампанията бяха обхванати 973 лица. Раздадени са общо 906 
здравно-образователни материали 934 презерватива. 

 
Общински съвет по наркотични вещества (ОСНВ) – Кърджали е създаден на 

основание чл. 15 ал. 1 от Закона за контрол върху наркотичните вещества и 
прекурсорите, чл. 15 от Правилника за организация и дейността на Националния съвет 
по наркотични вещества и Решение № 216 от 17.03.2005 г. на Общинския съвет – 
Кърджали, изм. и доп. с Решение № 509 от 30.11.2006г., изм. и доп. с Решение № 78 от 
31.05.2010 г. Проблемите, свързани с наркотиците имат комплексен и динамично 
развиващ се характер, който се дължи на различни фактори като разпространение на 
нови психоактивни вещества и модели на употреба, по – голямата достъпност,  развитие 
на информационните и комуникационните технологии и др. Това налага да се прилагат 
различни дейности. За това и една от най-важните цели на политиките в областта на 
наркотиците е превенцията и намаляване употребата и злоупотребата на психоактивни 
вещества и на вредите, които те нанасят, както върху употребяващите така и върху 
общността. Политиката на Община Кърджали по отношение на наркотиците се определя 
от направените анализи и оценки на проблема на местно ниво от институции, като ОД на 
МВР, Окръжна прокуратура, Окръжен съд, ДПБ и РЗИ - Кърджали. През последната 
година се наблюдава известна  динамика в основните показатели при употребата и 
разпространението на наркотици в града. Най – често използвания и залавян наркотик е 
марихуаната. 
 Основните рискови фактори водещи до  употребата и злоупотреба сред учениците 
най-често свързваме от една страна с предлагането на наркотици, от друга с приятелския 
кръг , а също и липсата на разговори в семейството на тази тема. 

    Анкетните проучванията, които се осъществяват регулярно през четири години 
посочват, че   основните рискови фактори водещи до  употребата и злоупотреба сред 
учениците най-често се дължат на лесния начин за снабдяване   с наркотици и от друга 
страна с приятелския кръг. Последното анкетно проучване в училищата на Община 
Кърджали показа, че  употребата на алкохол и цигари е много широко разпространена 
сред учениците и експериментирането с тях започва в много  ранна възраст - едва на 12 
години. Резултатите от анкетните проучванията потвърждават,  че цигарите и алкохолът 
остават най-разпространените психоактивни вещества сред учениците, защото са най – 
достъпни. 

Във връзка с това Общински съвет по наркотичните вещества – Кърджали реализира 
устойчиви и ефективни политики и практики, насочени основно към превантивни 
дейности за намаляване на риска от употреба на психоактивни вещества с цел опазване 
здравето на децата и младите хора. 

 Към ОСНВ – Кърджали  е създаден  Превантивно – информационен център за 
осъществяване на превантивни дейности и програми, както и за събиране, съхраняване и 
анализиране на  информация на местно ниво необходима за изготвянето, 
осъществяването и координирането на общински програми. 
Описание на реализираните дейности: 

1. „Изберете любовта, а не наркотиците и алкохола!” 
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2.”Има надежда за надмогване на наркотичната зависимост”. 
3. ”Походът на книгите”. 
3.  Професионален форум на тема  ”От другата страна на зависимостта”. 
4.Обучение „Връстници обучават връстници”. 
5. Щафетни   игри под надслов „Спорт срещу наркотици”. 
6. Да развием своя живот, свят или личност без наркотици”. 
7. Двубой „ Наркотиците – илюзия и страдание”. 
8. Да развие своя живот, общност и личност без наркотици”. 
9. „Наркотиците: преживяно и осмислено”. 
10.„Разпознаване на рисковото поведение и първична превенция”. 
11. Срещи – беседи с ученици по училищата. 
12.Актуализиране на информацията в интернет страницата на ОСНВ- Кърджали  - 
http://osnv.kardjali.bg/. 
13. Работа с регионалните медии за публикуване на материали на теми свързани с 
употребата и злоупотребата с наркотични вещества. 
14.Участие в работни срещи, обучения, семинари организирани от Секретариата на 
НСНВ и НЦН – София. 
 
  По приоритетна област  ІV.- Защита на децата от всякакви форми на злоупотреби, 
насилие и експлоатация 
 

През отчетният период превенцията отново заема основно място в работата на 
местната комисия – община Кърджали. Конкретните мерки (дейности, инициативи) 
целят ограничаване на асоциалните прояви на децата посредством ангажираност със 
спорт, туризъм, изкуство и др., съобразени с възможностите и интересите им. Наред с 
традиционните лекции, беседи, дискусии и тренинги с ученици и родители, използваме и 
по-атрактивни форми, като включване на деца от рискови групи и социално слаби 
семейства в клубове, работещи по различни проекти. Основното, върху което се 
акцентира по време на лекциите, дискусиите и тренингите, е запознаването със 
ЗБППМН, международните стандарти за защита на правата на подрастващите, както и 
техните отговорности и задължения. Тематиката включва още: опасните зависимости; 
преодоляване на проблеми в общуването; агресия, насилие и престъпност от деца и 
срещу деца; сексуално и репродуктивно здраве и др.  

Успешно продължава работата на Приемна на обществения възпитател в училище 
(в 2 основни ,4 СОУ и 4ПГ). Дейността в приемната е превантивна, корекционно-
възпитателна, консултативна и е съобразена с микроклимата в учебното заведение, с 
района, с рисковите фактори, които влияят на децата. Приемната е отворена за деца, 
родители и учители. Специфичните грижи са насочени най-вече към отрицателно 
проявени деца и деца в риск – най-често от социално слаби и нискокултурни семейства, 
със занижен родителски контрол, дори липсващ такъв, поради гурбетчийство на 
родителите. Формите на работа са разнообразни: индивидуални срещи и разговори, 
беседи и дискусии в часа на класния ръководител, анкети. Индивидуално се работи с 
деца с висок риск на нестабилност; застрашени от отпадане от училище, поради голям 
брой отсъствия или с агресивни и противообществени прояви; склонни и създаващи 
междуличностни конфликти, а също ученици, които системно нарушават реда в 
училище. През изтеклата година приемната на обществения възпитател се наложи като 
успешна дейност на местната комисия.  

Към МКБППМН функционират клубове, създадени по инициатива на комисията, 
със съдействието на училищните ръководства. Основен критерий за подбора на 
клубовете е тяхната ангажираност да работят с малолетните и непълнолетните с цел 
превенция, както и да обхванат в дейността си деца в риск и обект на работа от страна на 
комисията. Ръководители на клубове са обществени възпитатели към местната комисия. 

В най-голямото училище в Южна България СОУ „П.Р.Славейков” работят 
следните клубове: клуб по интереси – интеркултурно възпитание и образование; 
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футболен клуб с участници ученици с рисково поведение и противообществени прояви; 
клуб „Сървайвър” – членовете му участват в туристически походи, учат се как се прави 
лагер, поставят се в екстремни ситуации, от които търсят изход и решение. С деца от ОУ 
„В.Левски” и СОУ „Владимир Димитров-Майстора” е сформиран литературен клуб, като 
по повод на празниците Коледа, Нова година, баба Марта, Великден и др. участниците 
гостуват в Дома за стари хора и в Дневен център за деца с увреждания „Надежда” с 
тематични литературно-музикални програми и подаръци. 

Съвместно с Обединен детски комплекс (ОДК), БЧК и читалищата МКБППМН 
осъществява дейност по превенцията в сферата на извънучилищните занимания, 
художествената самодейност, спорта и туризма. Комисията се включва в организацията 
и провеждането на част от спортните и културни мероприятия в община Кърджали.     
Конкретните мерки за социална закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от 
помощ (чл.10 от ЗБППМН) са свързани с: проучване проблемите и нуждите на децата; 
индивидуална възпитателна, корекционна и консултативна работа с деца и родители; 
издирване на деца от социално слаби семейства, от малцинства и застрашени от отпадане 
от училище, оказване на помощ и социална подкрепа. По инициатива на местната 
комисия, БЧК и със съдействието на храм „Св.Успение Богородично” се събират и 
осигуряват помощи (храни, дрехи) за нуждаещи се деца, а 40 ученици от различни 
етноси получават безплатен топъл обяд в манастирската трапезария. Организирането и 
координирането на социално-превантивната дейност на територията на общината, 
местната комисия осъществява съвместно с Дирекция „Социално подпомагане”, 
инспекторите при детските педагогически стаи, общинската администрация по 
хуманитарни дейности. МКБППМН е партньор в изпълнението на приетата през м. 
ноември 2013 г. Областна стратегия за интегриране на ромите в община Кърджали.  

Специално внимание комисията отделя на непълнолетните, живеещи в 
общежития, без пряк родителски контрол. В  комплекс „Ученически общежития”  работи 
обществен възпитател,  които е председател на създадената там УКПППМН.През 
изтеклата година засилихме съвместната работа с УКПППМН в повечето училища на 
територията на Община Кърджали. 

 Към Във връзка с увеличения брой на ПТП в страната с участието на ученици  в 
СОУ”Йордан Йовков”, СОУ”Св. Климент Охридски”, СОУ”Владимир Димитров –
Майстора” и СОУ”П.Р.Славейков” с ученици от третите и четвъртите класове се 
проведоха учебни занятия, в които участваха служители от РУП-Кърджали-Инспектор 
ДПС и представители от БЧК-Кърджали-П.Чолакова. В занятията взе участие  и 
доброволец в БМЧК. На учениците им беше представена презентация на тема “Пътна 
безопасност”, в която беше включена информация за произшествия с ученици.Децата 
бяха запознати с изискванията при пресичане , изискванията като пешеходци и правилно 
използване на велосипеда. 

Съгласно  утвърдената програма “Работата на полицията в училищата” 
инспекторите от ДПС при РУ”Полиция”продължават да работят по проблема за 
превенцията на насилието между деца и противодействие на детското асоциално 
поведение . 
            По утвърден тримесечен график екипи от социални работници от Отдел „Закрила 
на детето” и инспектори детска педагогическа стая  извършват регулярни обходи на 
града и работят с децата на улицата и техните семейства. Броят на обходите и 
територията на извършването им , както и броя на екипите е увеличен. Въпреки усилията 
на двете институции и продължителната работа със семействата на установени просещи 
и скитащи деца. Необходимо е всички институции – органи по закрила на детето да се 
обединят в усилията си за прекратяване на извършването на просия от деца. 

РЗИ1. Регионална програма по суицидопрофилактика и психично здраве 
През отчетния период в областта “Превенция на психичното здраве” бяха 

проведени редица срещи с родители, които получиха ценни съвети как да помогнат на 
своите деца да бъдат психично здрави, да имат тясна връзка с тях и обратно родителите 
да поддържат връзка с училището и учителите; как да общуват пълноценно с децата си; 
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как да преодоляват родителското си неодобрение и да проявят нов тип отношение, в 
основата на което стои разбирането. 

В края на всички обучения бяха провеждани дискусии, чрез които родителите 
имаха възможност да представят най-важните за тях и техните деца проблеми. Целта бе 
да се улеснят взаимоотношенията родител-дете и ученик-учебна среда, което да 
гарантира по-безболезненото израстване на децата и да спомогне за преодоляване на 
страховете им в напрегнатото ежедневие.  

В рамките на програма „Партньори за социална промяна”, финансирана от 
Фондация “Велукс”, чиято основна цел е да подкрепи и да допринесе за преодоляване на 
предизвикателствата, пред които се изправят уязвимите деца в България, в началото на 
годината  доброволци на БМЧК от Кърджали и Крумовград участваха в обучение за 
провеждане на ателиета по психосоциална подкрепа с деца от 4-тите и 8-мите класове в 
училищата. В продължение  на три месеца доброволците реализираха общо 41 ателиета 
/123 сесии/ с участието на 329 ученици от 3 учебни заведения в областта. В сравнение с 
2014 година  този вид дейност отчита ръст с 31%, като се наблюдава и повишаване на 
интереса от страна, както на обучаващите, така и  на обучаваните. 

В учебната мрежа, в часа на класа, със съдействието на училищните психолози и 
педагогически съветници, както и на медицинските лица от лекарските кабинети се 
изнасят лекции и беседи във връзка със суицидопревенцията и последиците от 
използване на психотропни вещества. 

Проведени бяха обучения на членовете на клубовете за здраве към РЗИ и 
доброволците от БМЧК по проблема за суицидността сред младите хора. 

Предствителят на РЗИ в Областния съвет по психично здраве проведе работни 
срещи за обмен на информация със специалисти от социални грижи, РИО, Детските 
педагогически стаи и Местните комисии за борба с противо-обществените прояви при 
малолетни и непълнолетни за: регистрирани деца с отклонения; брой лица с фамилна 
суицидна обремененост; брой деца с девиантно поведение. 

 
2. Дейности по програма “Национална стратегия за опазване живота и 

здравето на децата в пътното движение”  и Третата глобална седмица за пътна 
безопасност под надслов “Спаси живота на децата!” 

 Дейностите по повод Третата глобална седмица за пътна безопасност стартираха 
в ОДЗ „Вяра, Надежда и Любов”, гр. Кърджали. Бяха изнесени забавни образователни 
игри, подготвени от членовете на клуб „Младите хора - здраве, секс, наркотици” към 
Дома на здравето и доброволците от БМЧК. Участници в тях бяха децата 
от подготвителните групи на детските учителки г-жа Костова, г-жа Халил, г-жа 
Николова и г-жа Шопова. Водещите Биляна, Жанет, Теолина и Ниази предизвикаха 
интереса на бъдещите първокласници, които се справиха блестящо и показаха високи 
знания. Те отговаряха на гатанки, въпроси от викторина и редяха пъзели, свързани с 
безопасността на пътя. 

Всички малчугани бяха наградени за активното си участие със светлоотразителни 
мечета, които могат да поставят на раничките си, а родителите получиха листовки. 

Отлични  знания показаха и петите класове от СОУ “Й.Йовков” и децата от втори 
клас с класен ръководител г-жа Анета Визева от СОУ “П.Р.Славейков”.  

“Йовковци”, освен с презентация изнесена от Неда - доброволка от БМЧК, 
получиха нови знания и чрез решаването на ребуси. Децата се справиха блестящо и 
намериха всички думички, свързани с изнесената презентация.  

Децата от СОУ “П.Р.Славейков” също имаха възможността да покажат своите 
знания, чрез решаване на кръстословица. Те дадоха изключително верни отговори на 
гатанките и викторината, както и успешно решиха ребуса. Всички участници получиха 
светлоотразителни мечета, като награда за добри знания.  

С интерес бяха посрещнати спортно-състезателните игри по приложно 
колоездене, проведени в ОУ “Христо Ботев”, с.Миладиново. Учениците имаха 
възможност да покажат работа в екип, сглобявайки пъзелите на пътните знаци. 
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Пламен Латунов - специалист в БЧК запозна децата за водно-спасителния 
минимум през лятото, за опасностите, които крият откритите и закрити басейни и 
водоеми.  

Наградени бяха всички участници по отбори. На първо място от първа възрастова 
група (1-4 клас) се класира отбора с капитан Нерджан Рамадан, на второ място бе отбора 
с капитан Хасан Хасан. При втората възрастова група (5-8 клас) на първо място бе 
отбора на Идриз Орхан, а на второ място отбора с капитан Джанер Мустафа. 

В рамките на кампанията бяха раздадени здравно-образователни материали. 
 
   По приоритетна област  V : Насърчаване участието на децата 
       Извънучилищните педагогически учреждения /ИПУ/ са основен фактор от 
социалната среда при осмисляне свободното време да децата и учениците и 
синхронизиране на живота им със стандартите на Обединена Европа. 
    Към Обединен детски комплекс от 10 години работи с младите хора и обществеността 
Младежки детски парламент , а в  училищата в град Кърджали са създадени детски 
младежки съвети. Визията  на младежките съвети е активно участие в обсъждане и 
вземане на решения  в областта на образованието и здравеопазването; даване на 
възможност на учениците да изразяват свои виждания и мнения във връзка с 
прилагането на политиките за детето и семейството. В община Кърджали има много 
добро сътрудничество и взаимодействие между Младежкия парламент, детските 
младежки съвети и местните власти.  
    Община Кърджали подпомага младежките организации и инициативи.  По инициатива 
на фондация „Кръг” стартираха ежегодните “Празници на междукултурния диалог” за 
проучване, промоция и маркиране на мултикултурната памет в гр. Кърджали, свързани с 
историческото присъствие на различните етноси на територията на общината.  
  
   По приоритетна област  VІ: Отдих, свободно време и развитие способностите на 
детето 
 
       Новата социално икономическа ситуация за развитие на децата изисква нов подход 
за развитието на неговите способности. В основата на осъществяването на този подход е 
осигуряването на равен достъп на децата до културните ценности  и възможности за 
развитие на талантите и способностите  на всяко дете. 
      Община Кърджали   подпомага финансово деца и ученици  и стимулира деца с 
изявени дарби; поощрява програми и конкурси, стимулиращи детското творчество и 
развитието на способностите на децата. 
    За единадесета поредна година Община Кърджали подпомага деца сираци, деца в 
неравностойно положение, деца в риск, като през ваканциите те летуват на българското 
Черноморие или в Република Турция и Република Гърция. 
   Спортът развива не само специфични способности у децата , но и влияе върху 
цялостното им личностно развитие, като формира умения за самоконтрол и работа в 
екип. Спортната дейност и физическата активност са незаменими за трансформирането 
на детската агресивност. 
Спортните клубове по бокс „Арда бокс” и по кану каяк „Арда” и през 2015г. реализираха 
проекти по Програма „Спорт за децата в свободното време”.  
Одобреният проект на спортен клуб „Арда бокс” бе на стойност 3 700 лв. Чрез него в 
периода 2 февруари -31юли 2015г. клубът проведе безплатни занимания по бокс под 
ръководството на квалифицирани спортни специалисти. Занятията ще се проведоха в 
спортна зала „Арпезос”.. 
През 2015г. за поредна година бе одобрен и проекта на клуб по кану-каяк „Арда” 
Кърджали по програма „Спорт за децата в свободното време“ на стойност 6 800 лв, а 
безплатните занятия с децата се проведоха на гребна база „Енчец” от 1 май до 31 
октомври. Целта на програмата „Спорт за децата в свободното време” е разширяване на 
обхвата и създаване на мотивация на децата за участие в спортни занимания с цел 
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подобряване на физическата им дееспособност, разнообразяване и пълноценно 
използване на свободното им време чрез здравословна двигателна активност. 
С началото на пролетната ваканция, стартираха и дейностите на Ученически спортен 
клуб “Орфей ″ към СОУ „П.Р. Славейков” в Кърджали. За поредна година игрищата и 
салоните на учебното заведение се изпълниха с деца, които три пъти седмично 
провеждаха занимания по футбол и волейбол. Занятията за тях са безплатни и се 
проведоха по спечеленият проект по Програмата на Министерството на младежта и 
спорта „Спорт за децата в свободното време ”, направление „Спортни занимания през 
ваканциите”, продължиха до 10 април. Занятия по проекта клуба осъществи и през 
лятната ваканция, като от 16 юни до 24 юли. 
      През лятната ваканция на децата и учениците ОДК  сформира временни ваканционни 
групи до 15.07.2015г. за децата през свободното им време по: 

• Сръчни ръце – апликиране с гипс и глина; 
• Спортни групи; 
• Компютърен свят; 
• Детска вокална група; 
• Клуб по фотография; 
• Временните ваканционни групи  обхванаха 120 ученици от всички училища на 

територията  
 
     В областта на спорта, община Кърджали организира и финансира Общинските 
първенства по футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, тенис на маса, лека атлетика, 
плуване и шахмат за учениците от V – VІІ, VІІІ – Х и ХІ – ХІІ клас, както и областните, 
зонови и финални първенства на Р.България.   На територията на Община Кърджали се 
проведоха финалите на Ученическите игри по волейбол и тенис на маса с участници от 
цялата страна. 
Национален военно – полеви лагер в с. Широко поле за ученици от Община Кърджали 
по предварителна заявка, с цел-  придобиване на   умения по стрелба, дартс,  аварийно 
спасителни дейности, оказване на първа медицинска помощ, противопожарна дейност, 
краезнание, обучение по стрелкова подготовка с пневматично оръжие, походи до близки 
пещери и археологически забележителности., с участието на 100 ученици ; 
        Общинската програма създаде условия децата да получат качествена грижа и да се 
развиват пълноценно чрез осигуряване на добре планирани и ефективни услуги, 
предоставени от квалифицирани специалисти във всяка област.  
    Община Кърджали осигури възможности за включване на децата в цялостния живот 
на обществото и допринесе за развитието им като достойни граждани с възможности за 
пълноценна житейска реализация. Приоритетите са насочени към превенцията и 
подкрепата за всички деца и семейства, а не само за децата в риск.  
      Настоящият отчет е изготвен съвместно с всички институции имащи отношение към 
Общинската Програма за закрила на детето- 2015г. 
 
 
Отчета за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2015 г. е 
приет с Решение № 136 от 20.05.2016 г. на Общински съвет – Кърджали. 

 
 
 
 
 
 
 


