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ННААЦЦИИООННААЛЛННАА  ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ЗЗААККРРИИЛЛАА  ННАА  ДДЕЕТТЕЕТТОО  ––  22000099  гг..  
 

ПРИОРИТЕТ І :  
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
1. Подкрепа на местните власти 
при планиране и развиване на 
услуги за деца и семейства и 
подобряване на 
междуинституционалното 
взаимодействие и координация.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Провеждане на  обучения, 
семинари, работни срещи в 
подкрепа на местните власти при 
упражняване правомощията им за 
управление и реформиране на 
специализираните институции за 
деца. 
 
1.2. Провеждане на обучения за 
повишаване на капацитета на 
структурите на местното 
самоуправление по отношение на 
планирането и управлението на 
услугите и делегираните бюджети.  
 
1.3. Стартиране изпълнението на 
Проект за социално включване, 
насочен към децата на възраст 
между 0 и 7 години.  

ДАЗД , НСОРБ 
 
 
 
 
 
ДАЗД, НСОРБ 
 
 
 
 
 
 
МТСП – СИФ, общини 
 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
ОПРЧР - осигурени
средства 
 
 
 
 
 
Осигурено е 
финансиране в 
размер на 40 млн. 
евро за периода 
2009-2013 година  
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1.4. Въвеждане на областно 
планиране на социалните услуги. 
Изработване на областни стратегии 
за социални услуги в 3 области – 
Русе, Видин, Перник. 

АСП, ДАЗД, УНИЦЕФ 
 
 
 

УНИЦЕФ 

2. Промяна на обществените 
нагласи и осигуряване на условия 
за толерантност и 
недискриминация по отношение 
на всички деца. 

2.1. Издаване на информационни 
материали, провеждане на медийни 
кампании, подкрепа и участие в 
съвместни проекти с НПО, насочени 
към повишаване на обществената 
информираност и чувствителност  
към правата на децата с увреждания. 
 
2.2. Закупуване и прилагане на 
софтуер за осигуряване на 
достъпност на информацията от 
страницата на ДАЗД за незрящи 
деца. 
 
2.3. Осигуряване на необходимата 
подкрепяща среда за полагането на 
държавни зрелостни изпити от 
учениците със специални 
образователни потребности: изпитни 
материали с брайлов и с увеличен 

ДАЗД, МТСП, АСП 
 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
 
МОН 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
 
В рамките на
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на
утвърдения бюджет 
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шрифт, учители консултанти, 
владеещи брайл или жестомимика, 
указания за работа на консултантите 
и др.  
 

3. Мониторинг върху дейностите 
по спазване правата на децата и 
стандартите за качество на 
услугите за деца. 

3.1. Извършване на планови 
проверки на доставчиците на 
социални услуги за деца, 
лицензирани от ДАЗД. 
  
3.2. Извършване на проверки по 
сигнал относно нарушаване правата 
на децата и по НКССУД. 
 
3.3. Извършване на повторни 
проверки относно проследяване 
изпълнението на дадените 
задължителни предписания. 
3.4. Извършване на пилотна 
интегрирана проверка относно 
функционирането на системата за 
закрила на детето в община Перник. 
 
3.5. Провеждане на обучения за 
работещите в системата на закрила 
на детето и в специализираните 
институции, за уеднаквяване на 
процедурите и подхода при 

ДАЗД 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
ДАЗД, АСП, МОН 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП, НПО 
 
 
 
 
 
 

В рамките на
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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оценяване на потребностите и 
планиране на грижите за деца.  
 
3.6. Провеждане на обучение за 
специалисти от институциите за 
деца, ОЗД към ДСП и представители 
на местната власт (областите Шумен, 
Добрич и Силистра). 
 

 
ДАЗД, АСП, НПО 
 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

4. Мониториране на процеса на 
реформа на институционалната  
грижа и спазването на правата на 
децата, отглеждани в 
специализирани институции. 

4.1. Оказване на методическа 
подкрепа на местните екипи, 
ангажирани с процеса планиране и 
разработване на проект за промяна 
на модела на институционална грижа 
и разкриване на услуги за 
нуждаещите се деца. 
 
4.2. Осъществяване на текущо 
наблюдение на работата и 
дейностите в институциите за деца, 
предложени за закриване.  
 
4.3. Изготвяне на анализ на 
пилотирания модел за закриване на 
дома в с. Могилино. 

ДАЗД 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП 
 
 
 
 
АСП, ДАЗД, УНИЦЕФ 

В рамките на
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

5. Развиване на система за 
подкрепа на отговорно 

5.1. Подкрепа на НПО за 
разработване на модули „В помощ 

ДАЗД 
 

В рамките на
утвърдения бюджет 
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родителство на родителя за справяне с 
емоционални и поведенчески 
проблеми при деца в предучилищна 
възраст”. 
 
5.2. Издаване на информационни 
материали за различни услуги за 
млади семейства и родители. 
 
 
5.3. Организиране и провеждане на 
тематични беседи за опасностите, 
които крие ранната бременност за 
майката и бебето сред подрастващи 
и техните родители. 
 
5.4. Развитие на комплекс от услуги, 
предлагани в «Център за обществена 
подкрепа» и разработване на 
методика и стандарти. 
 
5.5. Осигуряване на доходи и 
финансова подкрепа на семейства, 
отговарящи на условията за 
месечно социално подпомагане, за 
децата, които отглеждат.  
 
5.6. Подкрепа на семействата в 

 
 
 
 
ДАЗД, МЗ 
 
 
 
 
ДАЗД, НПО 
 
 
 
 
 
АСП, ДАЗД, НПО 
 
 
 
 
МТСП, АСП 
 
 
 
 
 
МТСП, АСП  

 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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съответствие и изпълнение на 
основната цел на ЗЗД - отглеждане 
на децата в семейна среда, чрез 
развитието на алтернативни услуги 
за деца, както и чрез предоставяне 
на финансови помощи и/или помощи 
в натура.  
 

на отговорните 
институции  
 
 

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

6.1. Разработване на минимален 
набор от услуги и дейности по 
превенция на изоставянето на дете и 
настаняването му в специализирана 
институция. 
 
6.2. Популяризиране на методиката 
за превенция на настаняване на 
деца в специализирани институции. 
 
6.3. Популяризиране на методиката, 
предназначена за лекари и 
медицински персонал „Съобщаване 
на родителите за раждане на дете с 
увреждане”. 
 
6.4. Разработване и прилаганане на 
процедура за координация между 
родилни отделения, ОЗД и ДМСГД за 
предотвратяване постъпването на 

ДАЗД, АСП, МТСП 
 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
ДАЗД, МЗ 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП, МЗ 
 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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детето в институция.   
 
6.5. Популяризиране на 
възможностите на социалните услуги 
за начините и видовете на подкрепа 
за деца и семейства в нужда. 

ДАЗД, АСП, МЗ 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

7. Развиване на нов тип социални 
услуги и форми на грижа в 
общността и институциите. 

7.1. Разработване на методика за 
«Център за настаняване от семеен 
тип». 
 
7.2. Апробиране на методиката в 
съществуващите до момента услуги 
«център за настаняване от семеен 
тип», актуализация и утвърждаване. 
 

АСП, ДАЗД, УНИЦЕФ 
 
 
АСП, ДАЗД 

УНИЦЕФ 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

ПРИОРИТЕТ ІІ :  
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
1. Разработване на механизъм за 
проследяване на обхванатите и 
необхванати деца и движението в 
образователната система.  

1.1. Разработване и прилагане на 
система за оценка на риска от 
напускане на образователната 
система. 

МОН, общини 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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1.2. Разработване и прилагане на 
процедури, гарантиращи 
периодично оценяване на 
ресурсите на децата с увреждания, 
настанени в специализирани 
институции. 
 
1.3. Адаптиране на информационна 
система за събиране на данни за 
отпаднали и застрашени от 
отпадане ученици на национално 
ниво. 
 

 
МОН, ДАЗД, общини 
 
 
 
 
 
МОН 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
В рамките на
утвърдения бюджет 
 

2. Продължаване на политиката за 
включващо обучение на децата 
със специални образователни 
потребности. 
 

2.1. Развиване на системата на 
ДАЗД за събиране на данни 
относно броя на децата с 
увреждания, броя и видовете 
домове за деца с увреждания, брой 
деца, настанени и напускащи тези 
институции, възможностите за 
обучение и подготовка за 
самостоятелен живот. 
 
2.2. Организиране на регионално 
ниво на информационни и медийни 
кампании за включващо 

ДАЗД 
 
 
 
 
 
 
 
 
МОН 
 
 
 

В рамките на
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на
утвърдения бюджет 
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образование. 
 
2.3. Предоставяне на актуална 
информация на родителите на деца 
със специални образователни 
потребности за процеса и 
процедурите за включване на 
детето в общообразователния 
процес. 
 

МОН В рамките на
утвърдения бюджет  

3. Развиване на образователни и 
социални услуги, насочени към 
отпадналите и необхванати деца от 
образователната система. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Осигуряване на подходяща 
подкрепа за децата с увреждания и 
техните семейства, вкл. достъп до 
социални услуги и закрила, която 
да им позволи да останат в 
семейството. 
 
3.2. Въз основа на проведеното 
проучване и анализа относно 
причините за отпадането от 
училище, да се разработят мерки, 
които да създадат гаранции, че за 
всички деца от градските и 
селските райони е осигурен достъп 
до образование. 
  
3.3. Интегриране на деца от ромски 
произход в общообразователната 

АХУ, АСП, ДАЗД, 
МТСП 
 
 
 
 
МОН 
 
 
 
 
 
 
 
МОН 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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система, чрез насърчаване на 
обучения за учители, прилагане на 
подходящи обучителни методи, 
както и интензивно обучение и 
участие на родителите. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ПРИОРИТЕТ ІІІ :  
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
1. Намаляване на броя на децата, 
страдащи от социално-значими 
заболявания. 
 

1.1. Разширяване и утвърждаване 
на политиката за промоция на 
здраве и профилактика на 
болестите във всички национални 
програми по социално-значими 
заболявания. 
 
1.2. Обучение на 
общопрактикуващите лекари в 
областта на промоцията на здраве 
и придобиване на умения за 
консултиране на деца.  
 
1.3. Провеждане на 
епидемиологични проучвания за 
социално-значими заболявания, в 
т.ч. при децата.  

МЗ 
 
 
 
 
 
МЗ 
 
 
 
 
МЗ 
 
 
 
МЗ 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  
  
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  
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1.4. Реализиране на програми за 
здравословно хранене и 
здравословен начин на живот, с 
акцент върху децата. 
 

 

2. Разширяване на превантивните 
и профилактични мерки за 
опазване физическото и 
психическото здраве на децата. 

2.1. Въз основа на анализа от  
проучване психичното здраве на 
децата и подрастващите, да се 
набележат необходимите услуги в 
подкрепа на децата и семействата 
с психични проблеми. 
 
2.2 Провеждане на обучения за 
общопрактикуващите лекари, 
медицински сестри, социални 
работници и други специалисти, по 
отношение на психичното здраве и 
емоционалното развитие на децата  
 
2.3. Разработване на стандарти за 
психологическо обгрижване на 
учениците.  
 
 
2.4. Извършване на промяна в 
длъжностните характеристики на 
училищните психолози и 

МЗ, ДАЗД 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД,  МЗ 
 
 
 
 
 
 
МОН, ДАЗД 
 
 
 
 
МОН 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет  
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педагогическите съветници.  
 

 
 

3. Намаляване броя на децата с 
вродени аномалии и генетични 
болести. 
 

3.1. Разширяване обхвата на 
пренаталната диагностика при 
бременните жени 
 
3.2. Увеличаване броя на 
скрининговите изследвания на 
бременните жени 
 
3.3. Подобряване качеството на 
грижите за бременните жени и 
децата. 
 

МЗ 
 
 
 
МЗ 
 
 
 
МЗ 

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

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

4.1. Промяна в нормативната 
уредба с цел осигуряване на 
достъп до системно здравно 
образование на младите хора. 
 
 
4.2. Създаване и разпространение 
на информационни материали за 
децата в училищна възраст за 
предпазване от полово предавани 
инфекции.  
 
4.3. Обучение на учители и 
педагогически съветници за 

МЗ, МОН 
 
 
 
 
МЗ, МОН 
 
 
 
 
МВР, МОН, МЗ   
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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разработване на училищни 
програми в областта на 
превенцията и рисковото 
сексуално поведение и употреба на 
психоактивни вещества /тематичен 
план за квалификация на 
педагогически кадри, национален 
педагогически център, НПО/. 
 
4.4. Реализиране на проектни 
дейности на неправителствени 
организации, финансирани по 
Национална програма 2007 – 2010 г. 
“Младежки информационни-
консултантски центрове”. 
 

 
 
 
 
 
 
ДАМС, НПО  
 

 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 

ПРИОРИТЕТ ІV : 
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА, НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
1. Повишаване на 
професионалната компетентност 
на специалистите, работещи с 
деца за ранно идентифициране и 
предотвратяване на риска от 
насилие. 

1.1. Провеждане на обучения за 
специалистите от отделите за 
закрила на детето по прилагане на 
„Практическо ръководство за 
социална работа с деца, 
преживели насилие” и на 
„Методика за оценка на риска от 

ДАЗД, АСП  
 
 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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насилие в семейството”. 
 
1.2. Разработване на протоколи за 
сътрудничество и разписване 
конкретни отговорности и начини 
на взаимовръзка на работещите на 
местно ниво с деца, жертва на 
насилие . 

 
ДАЗД, АСП, НПО 
 
 
 
 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 

2. Повишаване на обществената 
чувствителност с цел намаляване 
на броя на децата, жертва на 
насилие. 

2.1. Разпространение на помагала 
и дипляни за ученици и за 
родители с насоки за действие и 
противодействие на случаите на 
насилие. 
 
2.2. Преиздаване и 
разпространение на: „Насилието – 
как да се предпазим от него”; „Сам 
в къщи - рискове и опасности за 
детето”. 
 
2.3. Популяризиране на 
резултатите от  съвместен научно-
изследователски проект за 
превенция на детската агресия в 
предучилищна възраст. 
 
2.4. Изследване на насилието над и 
между деца в специализираните 

ДАЗД, АСП, НПО 
 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
 
ДАЗД, УНИЦЕФ 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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институции за деца на територията 
на София-град и София-област. 
 
2.5. Популяризиране на 
ненасилствените, позитивни и 
зачитащи мнението на децата 
методи за отглеждане и 
образование, и повишаване на 
информираността сред децата 
относно тяхното право на закрила 
от всички форми на насилие. 
 
2.6. Провеждане на медийни 
кампании за повишаване 
информираността на обществото 
по отношение предотвратяването 
на сексуалната експлоатация, 
проституцията и злоупотребата с 
деца. 
 
2.7. Реализиране на проектни 
дейности на неправителствени 
организации, финансирани по 
Програма за младежки дейности 
2008 – 2010 “Превенция на рисково 
поведение”. 
 

ДАЗД, АСП 
 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
 
 
 
ДАМС 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 

3. Повишаване на обществената 3.1. Популяризиране на същността ДАЗД, МВР В рамките на 
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информираност по отношение на 
проблемите и опасностите за 
децата при работа в интернет 

и необходимостта от целенасочена 
работа по предпазване на децата 
от материали с вредно и незаконно 
съдържание в интернет. 
 
3.2. Подобряване на системата за 
сигнализиране чрез  
специализирания интернет сайт на 
ДАЗД. 
 
 
3.3. Изработване на Харта за 
взаимодействие между 
институциите, работещи с деца на 
регионално и местно ниво. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4. Участие в проектни дейности 
на неправителствени организации, 
финансирани по Програма за 
младежки дейности 2008 – 2010 
“Гражданска активност и 

 
 
 
 
 
ДАЗД, МВР 
 
 
 
 
Областен управител на 
област Велико 
Търново, Регионален 
инспекторат по 
образование - Велико 
Търново; Регионална 
дирекция "Социално 
подпомагане" - Велико 
Търново; Отдели за 
закрила на детето от 
област - Велико 
Търново; териториално 
звено на ДАЗД - гр. 
Русе. 
ДАМС 

утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
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доброволчество”.  
 

4. Развиване на програми и услуги, 
насочени към превенция на 
насилието и възстановяване и 
реинтеграция на деца, жертви на 
насилие. 
 

4.1. Разработване на национален 
план за превенция  на насилието и 
рисково поведение. 
 
 
4.2. Въвеждане на по-ефективни 
механизми за мониторинг на 
трудовото законодателство. 
 
 
4.3. Разработване и изпълнение на 
програми, целящи 
предотвратяване на   въвличане на 
деца в тежки форми на труд и 
сексуална експлоатация. 
 
4.4. Осигуряване на достъп до 
здравни грижи, психологическа 
подкрепа, както и безплатна 
правна помощ на децата и 
семействата, жертва на трафик. 
 
4.5. Разширяване на НИС на ДАЗД 
с включването на модул за 
незаконно изведени зад граница 
деца, които са репатрирани, и към 

ДАЗД, НПО, УНИЦЕФ 
 
 
 
 
ДАЗД, МТСП 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП, МТСП 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП, МТСП, МЗ 
 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП 
 
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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които са предприети мерки за 
закрила. 
 
4.6. Разработване на методика  за 
работа в Кризисните центрове за 
деца-жертви на трафик или 
насилие и профилиране на 
дейността им, обезпечаване с 
финансов и човешки ресурс.  
 
4.7. Провеждане на дискусионни 
форуми относно синдрома на 
родителското отчуждаване при 
децата на разделени родители, 
включително чрез он-лайн 
консултиране. 
 

 
ДАЗД, АСП, общини 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП, партньори 

 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

5. Работа с медиите с цел защита 
на децата от вредно медийно 
влияние.    

5.1. Провеждане на обучения, 
срещи и семинари за 
представители на медиите, които 
отразяват детската проблематика. 

ДАЗД, АСП, ЦКБППМН
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
 

6. Спазване правата на децата 
правонарушители по отношение на 
справедливо и законосъобразно 
отношение и зачитане на тяхното 
достойнство. 

6.1. Провеждане на 
специализирани обучения за 
магистрати, относно участието на 
деца в досъдебния и съдбния 
процес. 
 

МП, НИП, НПО, 
партньори 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
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7. Оказване на ефективна закрила 
на непридружени деца, деца – 
бежанци и имигранти. 

7.1. Актуализиране на 
Координационния механизъм за 
рефереране на случаи  на 
непридружени български деца – 
жертви на трафик и разширяване 
обхвата на партньорите, участващи 
в Координационния механизъм.  
 

ДАЗД, АСП, МВР, 
МВнР, НКБТХ, 
ЦКБППМН, Общини, 
НПО  

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  

8. Повишаване осведомеността, 
ангажираността и 
чувствителността  на широката 
общественост, на  децата и на 
техните семейства към случаите на  
насилие и злоупотреба с деца.  

8.1. Актуализиране и разширяване 
на обхванатите деца и училища в 
националната програма “Работа на 
полицията в училище”. 
 
8.2. Популяризиране чрез 
информационни материали и 
медийни кампании на правата на 
децата, жертви на трафик и на 
възможностите за оказване на 
помощ и закрила сред 
представители на рисковите групи, 
особено сред етническите 
малцинства. 
 
8.3. Провеждане на медийни и 
информационни кампании с цел  
повишаване на осведомеността на 
обществото по проблемите на 
трафика на деца. 

МВР 
 
 
 
 
МКБТХ в партньорство 
с МВР, МВнР, ДАЗД, 
МОН, МОМ и НПО 
 
 
 
 
 
НКБТХ в партньорство 
с ДАЗД, МОН, МВнР, 
МК, ЦКБППМН, 
МКБТХ, Агенция по 
заетостта; МОМ, НПО 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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ПРИОРИТЕТ V : 
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
1. Гарантиране правото на 
изразяване на мнение от  децата 
при разработване и прилагане на 
политиките за детето и 
семейството . 
 

1.1. Актуализиране на състава на 
детския съвет и осигуряване на 
широко участие на децата в 
процесите на обсъждане на 
политики и нормативни актове, 
отнасящи се до детето и 
семейството. 
 
1.2. Разработване на модел, 
създаващ възможност за 
изразяване мнението на децата и 
участието на техни представители 
при обсъждането и вземането на 
решения в областта на 
образованието и на 
здравеопазването. 
 
1.3. Популяризиране с помощта на 
медиите на правото на мнение на 
децата при разработване и 
прилагане на политики за детето. 

ДАЗД 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД, МОН, МЗ 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД, АСП 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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 2. Повишаване на 
информираността на децата 

2.1. Провеждане на обучения за 
професионалистите, работещи с 
деца, по отношение на достъпното 
и разбираемо популяризиране на 
правата на детето. 
 
2.2. Създаване, разпространяване 
и популяризиране на обучителни 
модули и модели на местни и 
училищни политики, 
информационни материали и 
пособия за учители и специалисти, 
работещи с деца  , на тема 
сексуална експлоатация и трафик 
на хора 
 

ДАЗД, АСП 
 
 
 
 
 
НКБТХ, МОН, МЗ, МК, 
ДАЗД, МКБППМН, 
МКБТХ, МВР, МОМ, 
НПО  

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  

3. Създаване на механизми за 
сътрудничество между Детски 
/младежки/ съвети, парламенти и 
др. и местните власти. 
 

3.1. Участие в проектни дейности 
на финансирани неправителствени 
организации по Програма за 
младежки дейности 2008 – 2010 
“Младежки консултативен орган”.  
 

ДАМС, НПО В рамките на 
бюджета на ДАМС 
чрез финансиране на 
проектни 
предложения 

ПРИОРИТЕТ VI : 
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
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1. Създаване на възможности за 
увеличаване броя на децата, 
участващи в различни спортни, 
културни, развлекателни дейности, 
клубове по интереси и други 
занимания в свободното време.  
 

1.1. Изпълнение на Националния 
календар на МОН за извънкласни 
дейности.  
 
 
1.2. Популяризиране сред по-
широк кръг деца на проектите и 
програмите на ДАМС, създаващи 
условия за масово участие. 
 
1.3. Оказване на подкрепа при 
изграждането на спортните 
клубове от ГД ”СУССВ”. 
 
1.4. Организиране и провеждане на 
олимпиади - национални и 
международни. 
 
1.5. Изпълнение на програми и 
проекти за насърчаване на деца с 
изявени дарби. 
 
1.6. Участие в проектни дейности 
на неправителствени организации, 
финансирани по програма за 
младежки дейности 2008 – 2010 
“Възможности и реализация”.  

МОН, ДАЗД 
 
 
 
 
ДАЗД, ДАМС 
 
 
 
 
ДАМС 
 
 
 
МОН 
 
 
 
МОН 
 
 
 
ДАМС, НПО  

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
В рамките на 
бюджета на ДАМС 
чрез финансиране 
на проектни 
предложения на 
спортни 
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организации и НПО 
 

2. Разширяване на възможностите 
за участие на децата с увреждания 
и децата в неравностойно 
положение в различни форми на 
отдих, спорт, културни дейности и 
занимания по интереси. 
 

2.1. Популяризиране и по-пълна 
реализация на програмата за 
спортно-състезателна дейност за 
деца, лишени от родителска грижа.  
 
2.2. Създаване на условия за 
безплатен достъп до спортни бази 
и съоръжения за всички деца в 
определени дни.  
 
 
2.3. Изпълнение на Програма за 
организиране и провеждане на 
спортно-състезателна дейност за 
деца, лишни от родителска грижа 
(ДДЛРГ).   
 

ДАМС, НПО, МТСП, 
БПА 
 
 
 
ДАМС, Спортни 
федерации 
 
 
 
ДАМС, НПО, МТСП, 
Българска 
параолимпийска 
асоциация (БПА), 
Българска федерация 
на глухите в България 
(БФГБ), общински 
администрации,  
спортни организации, 
ПРООН за България 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
  

3. Насърчаване на деца с изявени 
дарби.  

3.1. Популяризиране сред децата и 
родителите на  Програмата на 
мерките за закрила на деца с 
изявени дарби за 2009 г. 
 
3.2. Предоставяне на стипендии и 

МК, МОН, общини, 
ДАМС, МЗХ 
 
 
 
МК, МОН, общини, 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
В рамките на 
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еднократно финансово 
подпомагане на деца с дарби по 
Програмата на мерките за закрила 
на деца с изявени дарби за 2009 г.  
 

ДАМС, МЗХ утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 

4. Подкрепа на изграждането на 
ученически спортни клубове с 
оглед подобряване на 
извънкласната и извънучилищната 
спортна дейност.  
 

4.1. Логистична подкрепа за 
изграждане на 40 ученически 
клубове.  

Българска асоциация 
спорт  за учащи (БАСУ) 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на ДАМС  

ПРИОРИТЕТ VІI: 
ПОДДЪРЖАНЕ НА НАЦИОНАЛНА ИНФОРМАЦИОННА СИСТЕМА В ОБЛАСТТА НА ЗАКРИЛАТА НА ДЕТЕТО 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
1. Поддържане и експлоатация на 
Национална информационна 
система за закрила на детето  

1.1. Поддържане и актуализиране на 
базата данни по чл. 17а, т.9 от ЗЗД. 
 
1.2. Поддръжка, актуализиране и  
разширяване на възможностите за  
обмен на информация между 
различни ведомства, работещи с 
деца. 
 
1.3. Информационно обслужване на  
процеса по закриване, 
реформиране и   преструктуриране 

ДАЗД 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
 
ДАЗД, Кметове на 
общини 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
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на специализираните институции за 
деца. 
 
1.4. Обработка и анализи на 
актуална   информация, отнасяща 
се до качеството на социалните 
услуги и грижата  за  деца  в 
съответствие с Наредбата  за 
критерии и стандарти за социални 
услуги за деца.  
 
1.5. Оптимизиране на процеса на  
получаване на информация чрез  
автоматизиране на 
информационните потоци. 
 

 
ДАЗД 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД, Органи по 
закрила  
 
 

 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции  

2. Оптимизиране на процеса на 
получаване на информация 

2.1.    Сключване   на  
споразумение   и   определяне   на 
дейностите   по   внедряване и  
поддръжка   на   КИСЗД, обхвата на 
задълженията и отговорностите на 
ДАЗД. 
 
2.2. Генериране и поддръжка на 
централна база данни от КИСЗД. 
 
 
 

АСП, ДАЗД 
 
 
 
 
 
АСП, ДАЗД 
 
 
 
 
АСП, ДАЗД 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения  
бюджет на 
отговорните 
институции, по 
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2.3. Внедряване на модул "Закрила 
на детето" от КИСЗД в отдели 
"Закрила на детето" в областните 
градове. 
 
 
2.4. Обучение и методическа помощ 
на    социални работници, експерти 
и   системни администратори за 
работа с разработения софтуер. 
 

 
 
 
 
АСП, ДАЗД 
 

проекти 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции, по 
проекти 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции, по 
проекти  

3. Развитие на Националната 
информационна система за 
закрила на детето 

3.1 Извършване на проучвателна 
дейност по създаване на модули за 
генериране и поддръжка на база 
данни за: налични социални услуги 
за деца и семейства; деца с 
увреждания, обект на системата за 
грижи; деца, жертва на трафик и др. 
форми на трудова и сексуална 
експлоатация.  
 
3.2. Разработване на географска 
информационна система за услуги 
за деца и семейства в Р България. 
 
3.3. Проучване и стартиране на 

ДАЗД, АСП 
 

 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
ДАЗД 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции, по 
проекти  
 
 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет, 
по проекти 
 
В рамките на 
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дейности по създаване или 
адаптиране на съществуваща  
система за измерване 
ефективността на грижата в 
специализираните институции и 
вложените финансови средства 
чрез количествени показатели. 
 

утвърдения бюджет, 
по проекти 

ПРИОРИТЕТ VІII: 
ИЗГРАЖДАНЕ, ПОДЪРЖАНЕ И РАЗВИТИЕ НА НАЦИОНАЛНА ГОРЕЩА ТЕЛЕФОННА ЛИНИЯ ЗА ДЕЦА 

 
Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
1. Създаване и поддържане на 
лесно достъпна и ефективна 
система за сигнализиране и 
консултиране за прилагане на 
мерки за закрила на детето 
 

1.1. Въвеждане  и осигуряване на 
устойчивост на ефективна система 
за сигнализиране на случаи за 
злоупотреба и пренебрегване на 
деца, чрез предоставяне на 
обучения за професионални групи, 
работещи с деца.  
 
1.2. Подобряване на възможността 
за предоставяне на психологическа 
и правна подкрепа за децата, 
жертви на злоупотреба и 
пренебрегване, както и на 
професионално детско 
консултиране.  

ДАЗД, АСП 
 
 
 
 
 
 
ДАЗД 
 
 
 
 
 
ДАЗД 

В рамките на 
утвърдения бюджет 
на отговорните 
институции, по 
проекти 
 
 
 
В рамките на 
утвърдения бюджет, 
по проекти 
 
 
 
В рамките на 
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1.3. Осигуряване на достъп и 
устойчивост на безплатната 24-
часова телефонна линия за 
подкрепа на деца, чрез осигуряване 
на плавен преход към 
хармонизирания европейски номер 
116 111 и провеждане на 
информационно-комуникационна 
кампания.  

утвърдения бюджет, 
по проекти 

 
 
 
 


