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Приложение № 1               ОДОБРЯВАМ: 

ПЛАМЕН СТОИЛОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ 

      

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2017 Г. НА ОБЩИНА РУСЕ 

 

 

І. НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ. СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Оперативни 

цели  

Дейности Бюджет  Срок за 
изпълнен

ие 

Очаквани 

резултати/ 

ефект-каква промяна 

ще се постигне 
 

 

Индикатори Отговорни 

институции 

Текущи 

стойности 

Целеви 

стойности 

Водеща Партни

ращи 

инстит

уции 

1.1. Прилагане 

на интегриран 

подход в 

грижите за деца, 

насочен към 

превенция на 

рисковете още в 

най-ранна детска 

възраст 

1.1.1. Проект 

„Социално 

включване чрез 

услуги за ранно 

детско развитие в 

Община Русе“ 

По ОП РЧР 

2014 – 2020 

г. 

588 567 лв. 

2017 г. Осигуряване на 

стимулираща и 

подкрепяща среда, 

която да подпомага 

цялостното 

развитие на децата 

Предоставяне на 

психологическа 

подкрепа и 

консултиране на 

бъдещи и 

настоящи 

родители за 

формиране и 

развитие на 

родителски 

умения -133 

 

Семейно 

консултиране и 

подкрепа, 

индивидуална и 

групова работа с 

деца и родители, 

включително и с 

Предоставя

не на 

психологич

еска 

подкрепа и 

консултира

не на 

бъдещи и 

настоящи 

родители за 

формиране 

и развитие 

на 

родителски 

умения -300 

 

Семейно 

консултира

не и 

Община 

Русе 

МТСП  
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деца и родители, 

които не са от 

уязвими групи, с 

цел посещаване 

на детска 

градина -108 

 

подкрепа, 

индивидуал

на и 

групова 

работа с 

деца и 

родители, 

включителн

о и с деца и 

родители, 

които не са 

от уязвими 

групи, с цел 

посещаване 

на детска 

град -300 

1.2. Гарантиране 

на правота на 

децата на 

семейна среда и 

на достъп до 

качествена 

грижа и услуги 

според 

индивидуалните 

им потребности 

 

1.2.1. Предоставяне  

на  социални  услуги   

По ОП РЧР 

2014 – 2020 

г. 

588 567 лв. 

От 

Републикан

ски бюджет 

– 

предоставя

не на 

услугата 

като  

държавно 

делегирана 

дейност 

2017 Подобряване на 

благосъстоянието 

на децата и 

гарантиране 

правото им да 

живеят в семейна 

или близка до 

семейната среда 

Ранна 

интервенция на 

уврежданията, 

пряка работа с 

децата с 

увреждания и 

техните 

семейства, вкл. 

рехабилитация и 

дейности по 

консулти 

ране, обучение, 

мобилна работа с 

детето в неговия 

дом – 30  

 

Три дневни 

центъра за деца с 

увреждания – 

капацитет 50 

места 

 

Брой деца и 

семейства 

потребител

и на 

социални 

услуги  

 

 

 

 

Община 

Русе и 

НПО 

достав 

чици на 

социал 

ните 

услуги 

АСП, 

НПО 
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 Звено майка и 

бебе – 6 места 

 

2 центъра за 

обществена 

подкрепа – 125 

места; 

 

2 центъра за 

работа с деца на 

улицата – 40 

места; 

  

1 център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция за 

деца с психични  

проблеми – 20 

места. 

 

4 Центъра за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца с 

увреждания – 46 

места 

 

1 Център за 

настаняване от 

семеен тип за 

деца без 

увреждания - 8 

места 

1.3 Подкрепа на 

деца в уязвима 

1.3.1 Обучение и 

подкрепа на 

По проект 

„Приеми ме 

2017 г. Повишаване на 

знанията и 

 Брой 

насочени 

 ДСП 

РДСП 
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ситуация   семействата на 

роднини и близки, 

при които има 

настанени деца 

2015 г.” уменията за грижа 

за настанените 

деца. 

семейства 

от ДСП за 

подкрепа и 

повишаване 

на знанията 

им  

1.3.2. Провеждане на 

индивидуална и 

групова супервизия 

на приемните 

семейства. 

Създаване на групи 

за самопомощ.  

По проект 

„Приеми ме 

2015” 

2017 г. По-добра подкрепа 

на приемните 

семейства в 

отглеждането и 

грижата за 

настанените деца. 

  Брой 

проведени 

супервизии 

– за 30 

семейства; 

 Брой 

приемни 

семейства, 

включени в 

групи за 

самопомощ 

спрямо 

общия им 

брой – 30 

семейства. 

Екип по 

приемна 

грижа 

към 

Община 

Русе 

 

1.3.3. Информиране 

и публичност на 

дейностите и 

резултатите от 

проекта „Приеми ме 

2015” 

По проект 

„Приеми ме 

2015” 

2017 г. По-добра 

обществена 

осведоменост за 

същността и 

смисъла на 

приемната грижа. 

  Брой 

информаци

онни 

материали; 

 Брой 

публикуван

и 

прессъобще 

ния; 

 Брой 

заявления 

на кандидат 

приемни 

семейства 

 

Община 

Русе 

АСП 
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1.3.4. Превенция на 

риска за здравето и 

развитието при деца 

в ситуация на развод 

и раздяла на 

родителите и 

застрашени от 

„синдрома на 

родителско 

отчуждаване” чрез 

консултиране на 

родители и 

планиране на 

адекватни мерки 

В рамките 

на бюджета  

2017 Гарантиране 

правото на децата 

на живот и 

контакти с двамата 

родители и 

упражняване на 

отговорно 

родителство 

проведени 

консултации на 

родители 2016 г. 

 

Бр. 

проведени 

консултаци

и на 

родители, 

деца и НПО 

в областта, 

работни 

срещи и 

предложени 

мерки 

Община 

Русе и 

НПО 

достав 

чици на 

социал 

ните 

услуги 

АСП 

1.4. Развитие на 

иновативни 

услуги за деца и 

семейства 

1.4.1.Дейност на 

Координационния 

механизъм за 

взаимодействие 

между органите за 

закрила на местно 

ниво и останалите 

ангажирани 

институции при 

работа с 

непридружени деца  

бежанци 

В рамките 

на бюджета 

на 

отговорната 

институция 

 

2017 г.  Своевременно  

идентифициране на 

проблемите и 

вземане на 

конкретни 

решения. 

Създадена 

постоянна 

работна група 

Разгледани 

случаи на 

непридружени 

деца; 

 

Създаден 

механизъм 

за бързи 

действия 

при случаи 

с 

непридруже

ни, 

непълнолет

ни 

чужденци; 

 

ДСП 

 

Общин

а Русе 

ДАБ; 

МВР; 

МКБП

ПМН; 

РУО – 

Русе; 

РЗИ и 

НПО 

 1.4.2.Превенция на 

деца жертви на 

трафик 

Проект 

„Комплексе

н подход на 

Община 

Русе за 

интеграция 

на ромите и 

други 

уязвими 

групи на 

територията 

ОП РЧР 

1 000 400 

лв. 

 

 Повишаване на 

информираността 

на обществото по 

отношение трафика 

на деца г. 

Брой проведени 

кампании за 

трафик на деца и 

бебета 

Брой 

проведени 

кампании за 

трафик на 

деца и 

бебета 

Община 

Русе 

Общин

а Русе; 

Център 

динами

ка 

БРТЦМ 
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на общини 

от Област 

Русе“, 

 1.4.3.Популяризиран

е на  методическите 

указания за 

повишаване на 

капацитета на 

услугите в 

общността за работа 

с непридружени 

деца чужди 

граждани, след 

изготвянето им от 

ДАЗД, ДАБ и АСП 

през 2017 г.. 

От бюджета 

на 

отговорната 

институция 

2017 Повишен капацитет 

на услугите в 

общността. 

 Брой 

проверки, в 

хода на 

които е 

популялизи

рано 

методическ

ото 

указание и 

е оказана 

методическ

а подкрепа 

в това 

направлени

е 

ГДКПД 

Отдел 

„Монито

ринг и 

контрол - 

северен“ 

 

ІІ. ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА  

 

2.1. 

Разширяване 

достъпа до 

услуги за 

майчино и 

детско здраве 

2.1.1. Предоставяне на 

специализирани 

медицински 

консултации, 

психологическа 

подкрепа на родилки и 

бременни с патология на 

бременността, деца с 

увреждания, деца с 

хронични заболявания, 

недоносени деца, чрез 

Здравно-

консултативните 

центрове за майчино и 

детско здраве“ 

ОП РЧР 2014- 

2020 г. 

588 567 лв. 

2017 г. Подобрен достъп до 

услуги за майчино и 

детско здраве 

„ Здравна 

детска 

консултация и 

дейности по 

превенция на 

заболяванията 

- 82 

Здравна 

детска 

консултация 

и дейности 

по 

превенция 

на 

заболявания

та -350 

Община 

Русе 

МТСП 

 2.1.2.Въвеждане на 

слухов скрининг за 

Национална 

програма за 

2017 Ранна диагностика 

и лечение при 

консултативен 

център и е 

слухов 

скрининг в 

УМБАЛ 

– Русе 

МЗ 
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новородени с цел ранно 

откриване и навременна 

интервенция при 

увреждане на слуха 

подобряване на 

майчиното и 

детското здраве 

2014-2020 

децата със слухови 

проблеми, с цел 

осигуряване на 

нормално развитите   

налична  

апаратура за 

ранна 

диагностика в 

МБАЛ – Русе 

АД  

МБАЛ – 

Русе  АД 

АД 

 2.1.3. Апробиране на 

здравно-консултативни 

центрове за подобряване 

на майчиното и детското 

здраве в МБАЛ – Русе 

АД, като се организират 

мобилни посещения от 

медицински специалисти 

в домашна среда за деца 

с увреждания, хронични 

заболявания, недоносени 

и др. в рамките на 

центровете 

Национална 

програма за 

подобряване на 

майчиното и 

детското здраве 

2014-2020 

2017 Подобрен достъп до 

здравни услуги за 

деца и бременни 

здравно-

консултативе 

център 

Брой деца, 

преминали 

през ЗКЦ  

 

УМБАЛ 

– Русе 

АД 

МЗ 

 2.1.4. Реализиране на 

Програма „Асистирана 

репродукция” (ин витро). 

  

Общински 

бюджет - 

50 000 лв. 

2017 г. Финансово 

подпомагане на 

бездетни двойки от 

Община Русе в 

процеса на 

асистирана 

репродукция.  

Подпомогнати 

27 двойки  

Брой 

одобрени 

кандидати 

по 

програмата 

– 30 

одобрени 

кандидат-

двойки. 

Община 

Русе  

 

 2.1.5. Превенция и 

профилактика на 

гръбначни изкривявания 

на деца от І до ІV клас. 

Общински 

бюджет 

4996,00  лв. 

2017 г. Ранно откриване на 

гръбначните 

изкривявания сред 

подрастващите и 

провеждане на 

оздравителни 

процедури – 

лечебна 

Обхванати  

10 000 деца 
 2 броя 

скрининг на 

всички 

ученици от І 

до ІV клас. 

 Брой 

обхванати в 

курсове по 

Община 

Русе 
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гимнастика.  лечебна 

гимнастика 

- 80 деца с 

отклонение 

в 

нормалната 

стойка. 

 2.1.6. Извършване на 

профилактични прегледи 

на спортуващи деца и 

ученици 

Общински 

бюджет 

60 997,40 лв. 

2017 г. Провеждане на 

задължителни 

начални, 

периодични и 

предсъстезателни 

медицински 

прегледи на деца, 

упражняващи 

физическо 

възпитание и спорт. 

206 броя 

начални 

медицински 

прегледи, 

2879 броя 

периодични 

медицински 

прегледи /с и 

без биохимия/ 

и 8769 

предсъстезате

лни 

медицински 

прегледи на 

спортуващи 

деца и 

ученици в 

Община Русе 

 Брой 

проведени 

начални 

медицински 

прегледи – 

270 бр.; 

 Брой 

проведени 

периодични 

медицински 

прегледи – 2 

790 бр.; 

 Брой 

проведени 

предсъстеза

телни 

медицински 

прегледи – 

9000 бр. 

 Брой деца 

преминали 

през 

здравни 

кабинети в 

спортните 

комплекси. 

Община 

Русе 

 

 

 2.1.7.  Превенция за 

опазване на детско-

юношеското здраве чрез 

Републикански 

бюджет 

2017 г. Осигуряване на 

медицински 

специалисти в 

 80  бр. 

здравни 

кабинети в 

 Запазване 

на броя на 

здравни 

Община 

Русе 
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осигурена медицинска 

грижа в детските и 

учебни заведения. 

здравните кабинети 

във всички детски и 

всички учебни 

заведения 

 

детските 

градини и 

училища; 

 85 

медицински 

специалисти в 

здравни 

кабинети в 

детските 

градини и 

училищата 

 

кабинети в 

детските 

градини и 

училищата;  

 Запазване 

на броя на 

медицински 

специалисти 

в здравни 

кабинети в 

детските 

градини и 

училищата; 

 Брой 

обхванати 

деца – 

20 402 деца. 

 2.1.8.Повишаване 

квалификацията на 

специалисти  от детски 

заведения по въпросите 

на ранното детско 

развитие и промоция на 

здраве в ранно детство 

В рамките на 

бюджета  

 

2017 

 

Повишена 

квалификация на 

персонала от детски 

ясли по въпросите 

на ранното детско 

развитие; 

подобряване 

качеството на 

грижите за децата; 

Промоция на 

здравето на децата 

отглеждани в ДЯ; 

1 бр. курс за 

СДО на 

специалисти 

от здравни и 

детски 

заведения 

Бр. 

проведени 

обучения; 

 

Община 

Русе 

НЦОЗ

А  

МЗ 

РЗИ 

БАПЗГ 

 

 2.1.9. Отглеждане, 

възпитание и обучение 

на деца от 1 до 3 г. в 

детските ясли 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет. 

2017 г. Доразвиване на 

дейността на 

детските ясли на 

територията на 

Община Русе и 

предоставяне на 

полудневна грижа 

 

 720 места за 

дневна грижа; 

 170 места за 

полудневна 

грижа. 

 

 Брой деца 

на дневна 

грижа – 720 

деца; 

 Брой деца 

на 

полудневна 

Община 

Русе 
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грижа – 170 

деца. 

 

 2.1.10. Развиване на 

услуги в сферата на 

ранното детско развитие, 

достъпни до всички 

родители и деца от 0 до 7 

г.  от общността, и 

апробиране на 

практически методи за 

работа със семействата. 

 

 

Проект 

„Творческо 

родителство: 

Създаване на 

първия в 

България 

интерактивен 

център „В света 

на ранното 

детство” 

финансиран от 

фондация 

Велукс 

 

2017г. Повишаване на 

информираността в 

общността по 

въпросите свързани 

с родителството и 

стимулирането на 

детското развитие. 

Апробиране на 

модели на грижа за 

децата в периода на 

ранното детство. 

Директната 

работа с 

бенефициенти

те на проекта 

предстои. 

Проведено е 1 

информацион

но събитие. 

 Информа

ционни 

събития. 

 Брой 

обхванати 

специалист

и 

 Брой 

обхванати 

семейства; 

 

СНЦ 

„Еквилиб

риум“ 

 

Общин

а Русе; 

РУО – 

Русе 

 

 2.1.11. Подкрепа на деца 

с психични проблеми за 

подобряване на 

психичното здраве 

В рамките на 

бюджета на 

ДЮЦПЗ към 

ЦПЗ 

2017 г. Подобряване 

психичното здраве 

на децата 

Преминали  

761 деца за 

2016г 

Брой деца, 

преминали 

през 

ДЮЦПЗ 

ЦПЗ  

 2.1.12. Превенция на 

изоставянето на деца на 

ниво родилно отделение 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите. 

2017 Осигуряване на 

социално-

психологическа п 

одкрепа на майки в 

родилно отделение 

към АГ-комплекс 

Русе. 

87 подкрепени 

родилки в 

риск да 

изоставят 

детето си. 

Брой  

подкрепени 

родилки на 

ниво 

родилен 

дом.  

 

ДСП – 

Русе 

 

СНЦ 

Еквилибр

иум 

КСУД

С 

МБАЛ, 

РЗИ, 

РДСП, 

Сдруж

ение 

„Дете и 

простр

анство“ 

https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimr-q0xPbSAhWMbxQKHeB5CYMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rio-ruse.org%2F&usg=AFQjCNHE9h_1DQKPG5g-OYDlcZJUNWMZjg
https://www.google.bg/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimr-q0xPbSAhWMbxQKHeB5CYMQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.rio-ruse.org%2F&usg=AFQjCNHE9h_1DQKPG5g-OYDlcZJUNWMZjg
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2.2. 

Промотиране 

на здравето 

сред децата 

2.2.1.  Утвърждаване 

ролята на здравния 

медиатор  като 

координираща  фигура 

между здравните 

институции на 

малцинствените 

общности. 

В рамките на 

утвърдения 

републикански 

бюджет 

2017 г. Активно съдействие   

от страна на 

здравните   

медиатори в 

усилията на личния 

лекар за  обхващане 

на ранна 

регистрация на 

бременност и 

намаляване на 

бременността в 

юношеска възраст и 

родствените 

бракове    сред  

ромското население 

113 лица 

обхванати с 

имунизации; 

57 обхванати 

семейства от 

ромски 

произход за 

профилак 

тични 

прегледи от 2 

здравни 

медиатори 

 

 Брой 

обхванати 

семейства; 

 Брой 

успешни 

случаи. 

 2 

здравни 

медиатори 

 

Община 

Русе 

здравни 

медиатор

и 

РЗИ 

 2.2.2. Провеждане на 

информационни 

кампании за  

здравословно поведение 

и утвърждаване на 

здравословен начин на 

живот при децата и 

учениците 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на РЗИ 

и Община 

2017 г. Повишаване на 

информираността 

на децата и 

учениците по 

отношение на 

рисковите фактори 

за здравето 

Обхванати 20 

402 деца и 

ученици, чрез 

проведени 

здравни 

беседи в 

училищата и 

детски 

градини 

 Брой 

обхванати 

семейства в 

изгражданет

о на 

поведение 

за здраве на 

децата. 

 Брой 

обхванати 

деца и 

ученици в 

дейностите 

за 

повишаване 

нивото на 

здравни 

знания и 

развиване 

на умения 

за опазване 

на личното 

РЗИ 

Община 

Русе 

Общин

а Русе 
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здраве и 

практикуван

е на 

здравослове

н начин на 

живот 

 2.2.3. Консултиране на 

родители и специалисти 

от системата на 

здравеопазване по 

проблеми, свързани със 

здравето и развитието в 

детска възраст, с акцент 

на ранното детство 

По ОП РЧР 

2014 – 2020 г. 

588 567 лв 

2017 Превенция на 

рискове за здравето 

и развитието на 

децата от най-ранна 

възраст и промоция 

на здравето 

 85 бр. 

консултации 

на деца и 

родители 

  Бр. 

проведени 

консултаци

и на деца, 

родители  

Бр. 

обхванати 

потребители  

Община 

Русе 

МЗ  

НПО 

РЗИ 

детски,  

 

 

 2.2.4. Проект 

„Комплексен подход на 

Община Русе за 

интеграция на ромите и 

други уязвими групи на 

територията на общини 

от Област Русе“, 

Българо 

швейцарска 

програма 

1 000 400 лв. 

2017 г. 

 

Подобряване 

здравето на децата 

и намаляване на 

риска от 

преждевременно 

развитие на 

хронични 

неинфекциозни 

болести, за очни и 

белодробни 

заболявания. 

Проведен 

скрининг  в  

училища, 

обхванати 

деца от 1  до 4 

клас 

 Брой 

обхванати 

деца и 

ученици в 

дейностите 

за опазване 

на личното 

здраве и 

практикуван

е на 

здравослове

н начин на 

живот 

Община 

Русе 

ОУ 

Алеко 

Конста

нтинов 

ОУ 

Братя 

Милад

инови 

ОУ 

Ангел 

Кънчев 

ОУ Н. 

Обрете

нов 

 2.2.5. Информиране и 

консултиране на 

семействата от 

маргинализираните 

общности за избор на 

личен лекар на децата. 

Общински 

бюджет; 

проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

2017 г. Увеличаване броя 

на децата, които 

имат личен лекар. 

Осигуряване на 

прегледи за 

неосигурени лица 

от ОПЛ и АГ 

Разкрити 

приемни на 

ОПЛ и АГ 

кабинет в кв. 

Тракцията  

 Увелича

ване броя 

на децата с 

личен 

лекар; 

 Брой 

проведени 

информаци

Община 

Русе- 

Здравни 

медиатор

и 

РЗИ 
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групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе“ 

1 000 400 лв. 

онни срещи 

и беседи с 

родители и 

деца от 

етническите 

малцинства; 

 Брой 

разработени 

информаци

онни 

материали. 

 2.2.6. Образователни 

занимания по програма 

„Аз и моето здраве“ 

Републикански 

бюджет 

2017 г. Повишаване на 

информираността 

на децата 

7 бр. 

проведени 

беседи 

10 бр. 

проведени 

беседи 

РАЛИЗ РЗИ 

Общин

а Русе 

 2.2.7. Реализиране на 

програми по превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН 

и програми за 

подобряване контрола на 

туберкулозата   

От 

Републикански

я бюджет; 

Външно 

финансиране 

по програми, 

финансирани 

от Глобалния 

фонд за борба 

срещу СПИН, 

туберкулоза и 

малария 

2017 г. Повишаване на 

информираността 

на децата и 

учениците за тези 

заболявания и 

начините за 

предпазване. 

Подписване на 

споразумение с МЗ 

в изпълнение на 

програми, 

финансирани от 

Глобалния фонд за 

борба срещу СПИН, 

туберкулоза и 

малария 

75 обучени по 

подхода 

„Връстници 

обучават 

връстници”;  

 

проведени 

застъпническ

и кампании за 

осигуряване 

на достъп на 

младите хора 

до здравно и 

сексуално 

образование в 

българското 

училище. 

 Брой 

обучени по 

подхода 

„Връстници 

обучават 

връстници”;  

 Брой 

проведени 

застъпничес

ки 

кампании за 

осигуряване 

на достъп на 

младите 

хора до 

здравно и 

сексуално 

образование 

в 

българското 

училище. 

 БЧК; 

Център 

„Динами

ка“; 

СБАЛПФ

З; РЗИ  

Общин

а Русе; 

учили

ща;  

 2.2.8. Развиване и От 2017 г. Превенция на проведени  Обхванати РЗИ РУО – 
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прилагане на програми 

за превенция на 

употребата и 

злоупотребата с 

наркотични вещества 

сред децата 

Републикански

я бюджет 

употребата и 

злоупотребата с 

наркотични 

вещества сред 

децата 

 

беседи сред  

деца 

училища от 

програми за 

превенция 

на 

употребата 

и 

злоупотреб

ата с 

наркотични 

вещества; 

 Брой 

обхванати 

ученици в 

програми и 

кампании за 

превенция 

на 

употребата 

и 

злоупотреб

ата с 

наркотични 

вещества 

Преван 

тивно- 

информа

ционен 

център в 

Община 

Русе 

Русе  

2.3. 

Подобряване 

на грижите за 

психичното 

здраве на 

децата 

2.3.2. Обучение на 

медицински специалисти 

и педагози в училища по 

теми:Тревожност;Депрес

ия; Агресия и 

автоагресия ; Сексуално 

здраве 

 

 

 

 

 

НЦОЗА по 

проект 

,,Подобрени 

услуги за 

психично 

здраве" по ,, 

Национална 

програма за 

превенция на 

самоубийствата 

в РБ 2013-2018 

г. 

2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

Повишаване 

информираността 

на специалистите 

работещи в 

училища 

 Брой 

специалисти 

преминали 

обучение 

РЗИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общин

а Русе 

РУО 

ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА   
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3.1. . Развитие 

на различни 

форми, 

модели и 

инструменти 

за превенция 

на 

инцидентите 

и травматизма 

при деца 

3.1.1. Провеждане на 

планирани тематични 

занимания  по програми 

„Обучения за защита при 

бедствия и аварии” и 

„Безопасност на 

движението по 

пътищата” в социалните 

услуги за деца с 

увреждания. 

От средствата 

от 

републикански

я бюджет по 

Национална 

програма 

„Работа на 

полицията в 

училищата“ 

2017 г. Повишаване на 

информираността за 

необходимите 

действия при 

бедствия, аварии и 

катастрофи 

17 беседи и 

практически 

занимания 

15 беседи и 

практически 

занимания 

Брой 

обхванати 

ученици 

НПО, 

ОД на 

МВР - 

Русе 

РУО – 

Русе и 

Община 

Русе; 

училища 

 3.1.2. Провеждане на 

занятия за обучение на 

родители на деца от 

детските градини за 

превенция и оказване на 

помощ при водни 

инциденти. 

Финансови 

средства, 

осигурени от 

БЧК – Русе. 

2017 г. Повишаване на 

информираността за 

предотвратяване и 

оказване на помощ 

при водни 

инциденти 

проведени 

обучения  

обучения за  

родители. 

Брой 

проведени 

обучение 

БЧК- 

Русе 

Община 

Русе 

 3.1.3. Развитие на 

различни форми, модели 

и инструменти за 

превенция на 

инцидентите и 

травматизма при деца 

Община Русе  2017 Повишаване на 

информираността за 

предотвратяване и 

оказване на помощ 

при инциденти  

обхванати 

деца и 

ученици  

Брой 

проведени 

обучения в 

образовател

ни 

институции 

Община 

Русе 

БЧК 

 3.1.4. Отпечатване и 

разпространение на 

учебни помагала за 

водна безопасност. 

Финансови 

средства, 

осигурени от 

БЧК – Русе. 

2017 г. Повишаване на 

информираността за 

предотвратяване и 

оказване на помощ 

при водни 

инциденти 

Брой 

отпечатани 

брошури –. 

Брой 

отпечатани 

брошури  

БЧК- 

Русе 

Община 

Русе 

 3.1.5. Популяризиране на 

правилата за безопасност 

и спешните телефони 

сред деца чужденци, 

които са временно на 

територията на България 

В рамките на 

бюджета  

2017 Повишаване на 

информираността 

на децата по 

отношение на 

възможностите за 

сигнализиране при 

 Брой 

раздадени 

брошури на 

различни 

езици 

  

ДАЗД 

ГДКПД 

отдел 

„Монит

оринг и 

контрол 
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и разпространението им, 

след изготвянето им от 

ДАЗД през 2017 г. 

нарушени права, 

както и при спешни 

случаи 

- 

северен“ 

3.2. Създаване 

на по-добри 

условия за 

гарантиране 

правото на 

детето на 

живот и 

развитие в 

сигурна и 

безопасна 

среда 

3.2.3 Организиране на 

специализирани 

полицейски операции за 

безопасност на 

движението по пътищата 

на децата – пътници, 

пешеходци, водачи (по 

време на кампаниите) 

 

3.2.3 Организиране на 

полицейски операции 

(ПО) в районите на 

учебни заведения и 

търговски обекти за 

недопускане 

извършването на 

престъпления и 

противообществени 

прояви от и срещу деца 

В рамките на 

бюджета  

2017 Привличане на 

вниманието на 

децата и 

възрастните по 

отношение на 

безопасността на пъ 

 

 

 

Обезпечена 

сигурността на 

децата в учебните 

заведения и на 

обществени места и 

ограничаване на 

престъпните 

посегателства от и 

срещу тях 

0 Бр. 

проведени 

операции 

 

 

МВР Общини 

МОН 

АСП 

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ  

 

4.1. Развитие 

на различни 

видове 

услуги, 

насочени към 

намаляване на 

дела на 

децата и 

учениците, 

отпадащи от 

образователна

та система 

4.1.1. Квалификационен 

курс за обучение на 

учители, преподаващи на 

деца билингви в детската 

градина на тема 

„Билигвинални 

технологии при работа с 

деца билингви от 

детската градина“ 

По 

регионалния 

план на РУО – 

Русе за 

квалификация 

на 

педагогическит

е специалисти  

2017 г. Създаване на 

условия за 

продължаваща 

квалификация на 

педагогическите 

кадри 

40 участници 

от всички 

детски 

заведения в 

Община Русе  

Брой 

участници 

от всички 

детски 

заведения в 

Община 

Русе 

РУО - 

Русе 

Детски 

градини 

 4.1.2 Разкриване на проект  Подкрепа на деца с  Брой Община ЦДГ 
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полудневна форма за 

работа с деца от 3 до 5 

години непосещаващи 

детска градина от 

ромски произход и други 

уязвими групи 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе“ 

обучителни 

затруднения 

обхванати 

деца от 3 до 

5 години в 

полудневна 

форма за 

работа с  

Русе Ралица 

 4.1.3.Осигуряване на 

специалисти за 

подпомагане на учебния 

процес и български език 

на деца в подготвителна 

и предучилищна група 

проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе“ 

 Повишаване 

знанията на децата  

 Брой 

обхванати 

деца 

Община 

Русе 

ОУ 

Алеко 

Констант

инов 

 4.1.4. Обучение на 

педагогически 

специалисти при работа 

с ученици, родители и 

учители на тема 

„Преодоляване на 

агресията при децата от 

предучилищна и 

училищна възраст“  

По 

регионалния 

план на РИО – 

Русе за 

квалификация 

на 

педагогическит

е специалисти 

2017 г. Създадени са  

условия за подкрепа 

на обучение то и 

развитие то на деца 

и ученици с 

обучителни 

трудности и 

девиантно 

поведение 

брой 

участници – 

20   

брой 

участници 

РУО – 

Русе  

Детски 

градини, 

училища  

4.2. 

Повишаване 

на ролята на 

общообразова

телните 

училища за 

изграждане на 

4.2.1.Подкрепа на деца с 

увреждания за успешна 

интеграция в първи клас 

в масовото училище по 

Проект „Социално 

включване чрез услуги 

за ранно детско развитие 

ОПРЧР 2014- 

2020 г. 

588 567 лв. 

2017 г. Индивидуална 

педагогическа 

подкрепа за деца с 

увреждания 

„Индивидуал

на 

педагогическа 

подкрепа за 

деца с 

увреждания“  

обхванати 8 

30 деца със 

специални 

образовател

ни 

потребности 

както от 

квартали, 

Община 

Русе 
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подходяща 

образователна 

среда за 

осъществяван

е на 

приобщаващо

то 

образование 

в Община Русе“ деца с 

увреждания и 

специални 

образователн

и потребности 

преобладава

що населени 

с 

уязвими 

социални 

групи 

 4.2.2. Обучение на 

учители от детски 

градини, работещи с 

деца с обучителни 

трудности на тема 

„Мултимедийни 

иновации в работата на 

детския учител при 

работа с деца с 

обучителни трудности“ 

По 

регионалния 

план на РИО – 

Русе за 

квалификация 

на 

педагогическит

е специалисти  

2017 Създаване на 

условия за 

продължаваща 

квалификация на 

педагогическите 

кадри 

100 

участници  

 РУО Детски 

градини 

 4.2.3. Създаване на 

условия за социална 

реализация на ученици 

от етническите 

малцинства в две 

основни училища в гр. 

Русе чрез подобряване 

на условията за равен 

достъп до образование и 

обучение 

Държавно 

делегирани 

бюджети 

Осигуряване на 

устойчивост по 

проект 

„Образователн

а интеграция на 

децата и 

учениците от 

етническите 

малцинства в 

две основни 

училища на 

територията на 

гр. Русе“, 

финансиран от 

ОП РЧР. 

2015 – 

2017 

Период 

на 

устойч

ивост 

Подобряване на 

интеграцията в 

училищна среда на 

ученици от 

етнически 

малцинства 

Брой ученици 

обхванати в 

групи по СИП 

– 10 групи с 

общо 141 

ученици. 

Осигурена 

устойчивост 

по проект 

„Образовате

лна 

интеграция 

на децата и 

учениците 

от 

етническите 

малцинства 

в две 

основни 

училища на 

територията 

на гр. Русе“, 

Община 

Русе 

 

ОУ 

„Алеко 

Констан

тинов“, 

ОУ 

„Братя 

Милади

нови“ 

 

 4.2.6. Провеждане на Проект 2015 – Развитие на умения  Обхван  Брой  СНЦ  
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игрови групови сесии с 

деца и родители от 

ромски произход по 

ранно детско развитие, 

базиране на „Личен 

дневник на майката и 

детето“ в кварталите 

„Селеметя“ и Средна 

кула и развиване и 

затвърждаване на 

родителските умения 

чрез интензивни 

домашни посещения и 

предоставяне на 

материали от създанена 

за целите на работата на 

терен мобилна ресурсна 

игротека (стимулиращи 

развитието на децата и 

улесняващи родителите 

материали и играчки) 

„Уверени 

родители за 

успешни деца“ 

4320 лв. Тръст 

за социална 

алтернатива 

2017 г. 

 

у ромски родители 

за стимулиране на 

потенциала и 

психическото 

развитие на детето, 

установяване на 

емоционален 

контакт и регулира 

не на поведението 

на детето 

ати 40 деца 

от 0 до 3 г. и 

техните 

семейства; 

 Обхван

ати 20 

неосигурени 

бременни 

жени от 

ромски 

произход; 

Обхванати 60 

жени  майки 

от ромски 

произход. 

деца от 0 до 

3 г. и 

техните 

семейства; 

 брой 

неосигурен

и бременни 

жени от 

ромски 

произход; 

 брой 

жени  

майки от 

ромски 

произход. 

„Еквили

бриум“ 

 

 4.2.7. Разкриване на 

щатни бройки и 

назначаване на ромски 

училищни посредници в 

учебните заведения с 

голям процент ученици 

от ромски произход 

Проект 

„Комплексен 

подход на 

Община Русе 

за интеграция 

на ромите и 

други уязвими 

групи на 

територията на 

общини от 

Област Русе” 

Българо-

швейцарска 

програма за 

сътрудничество

1 000 400 лв. 

2015 – 

2017 г. 

 

Превенция на 

отпадането от 

училище чрез 

целенасочена 

работа с учениците, 

техните родители и 

учители 

Назначени 5 

ромски 

посредника – 

4 в училища и 

1 в ЦДГ 

Ралица 

Осъществени 

са 241 

консултации 

на родители 

брой 

консултации 

на 

родители,.на 

учители и 

ученици 

 

Община 

Русе 

 

РУО – 

Русе  

ОУ 

„Алеко 

Констан

тинов”, 

ОУ 

„Никола 

Обрете 

нов” , 

ОУ„Бра

тя 

Милади

нови” , 

ОУ 

„Ангел 



 20 

 Кънчев”  

НПО 

4.3. 

Подобряване 

на условията 

за  достъп до 

обучението на 

децата със 

СОП в 

общообразова

телните 

училища 

4.3.1 Изграждане на 

приобщаваща 

образователна среда в 

общообразователни 

училища за 

осъществяване на 

качествено образование, 

съобразено с 

индивидуалните 

потребности на всеки 

ученик 

 

Проект 

BG05M2OP001

-3.003-0001 

„Подкрепа за 

равен достъп и 

личностно 

развитие” 

2017 Изградена 

приобщаваща 

среда, която е 

съобразена с 

индивидуалните 

потребности на 

детето/ученика и 

осигурена подкрепа 

за личностно 

развитие 

  Брой и 

видове 

специалисти

,назначени 

по проекта 

логопеди,  

психолози, 

ресурсни 

учители 

Община 

Русе 

ОУ 

„Братя 

Милади

нови“, 

ОУ“Вас

ил 

Априло

в“ и СУ 

Йордан 

Йовков“ 

– Русе.  

МОН 

Училищ

а 

включен

и в 

проекта 

 

 

 4.3.2. Разширяване на 

възможностите за 

обучение на деца и 

ученици със специални 

образователни 

потребности.  

Бюджета на 

Ресурсен 

център 

2017 г. Подкрепа на деца 

със СОП 

430 деца на 

ресурсно 

подпомагане 

Проведени 

съвместни 

обучения на 

специалисти 

от 

образовател

ната и 

социална 

сфера и 

родители на 

деца със 

специални 

образовател

ни 

потребности

, с цел 

подобряване 

на 

координация

та 

РУО 

Ресурсе

н център 

Дневен 

център 

за деца с 

уврежда

ния 

Сдруже

ние 

РАЛИЗ 

Каритас 

  В рамките на 2017 Повишен капацитет  Бр.проверки ДАЗД ,  
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4.4 

Подобряване 

дейностите на 

образователн

ите 

институции за 

идентифицир

ане и 

подкрепа на 

дете в риск 

 

 

4.4.1.  Подобряване 

дейностите на 

образователните 

институции за 

идентифициране и 

подкрепа на дете в риск 

 

 

бюджета на педагогическите 

специалисти във 

връзка с 

идентифициране на 

случаите на деца в 

риск   

планови и по 

сигнал, в 

хода на 

които са 

популяризир

ани правата 

на детето и 

дефиницият

а на дете в 

риск. 

Представяне 

на 

резултатите 

пред 

Комисията 

за детето. 

ГДКПД

отдел 

„Монит

оринг и 

контрол 

– 

северен“ 

V. ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА, СЪДЕБНА СИСТЕМА - ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО  

 

5.1 

Популяризира

не на 

подходящи 

услуги за деца 

и семейства. 

5.1.1. Развитие и  

популяризиране на 

подходящи услуги за 

деца  в досег до 

правораздавателната/съд

ебна система и 

проследяване на 

сигналите за деца по 

Националната телефонна 

линия за изчезнали деца 

116 000. 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция 

 

2017 г. Информиране на 

децата и 

семействата за 

подходящи 

услуги 

Проведени 4 

семинара на 

национално 

ниво 

Популяризи

ране на т. 

116 000 за 

изчезнали 

деца на 

сайтовете на 

различни 

организации

, на 

семинари и 

работни 

срещи с 

професионал

исти, 

работещи по 

проблемите 

на децата.  

МВР  

 5.1.2. Реализиране на 

програма за работа с 

В рамките на 

бюджета на 

2017 Подкрепени са 

родителите за 

родители на 

деца с 

Брой 

обхванати 

Община 

Русе 
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родители и деца с 

асоциално поведение. 

отговорната 

институция. 

 

разбиране и 

премахване на 

рисковите 

фактори в 

семейството 

наложени 

възпитателни 

мерки по 

ЗБППМН 

родители на 

деца с 

наложени 

възпитателн

и мерки по 

ЗБППМН  

МКБПП

МН 

 5.1.3. Развитие на 

дейността на Центъра за 

социална адаптация и 

подкрепа към 

МКБППМН 

В рамките на 

бюджета на 

отговорната 

институция. 

 

 Подкрепени деца 

и семейства 

Център  за 

социална 

адаптация и 

подкрепа 

Брой 

обхванати 

деца 

Община 

Русе 

МКБПП

МН 

 

5.2 

Професионал

на подкрепа 

на децата в 

контакт със 

системата за 

наказателно 

правораздава

не 

5.2.1.Развиване на 

практиката за щадящо 

изслушване на деца, 

жертви или свидетели на 

престъпления в 
специализирано 

помещение „Синя стая” 

в КСУДС 

В рамките на 

делегирания 

бюджет на 

ЦОП 

2017 г. Повишаване на 

информираността 

на 

професионалната 

общност 

Проведени 

разпити и 

изслушвания 

на деца, 

участници в 

администрати

вни и правни 

процедури -16 

Проведени 2 

информацион

ни събития и 

текущо 

раздавани 

инф.материал

и на 

служители на 

МВР,Съд, 

Прокуратура 

Информацио

нна 

кампания. 

Брой 

проведени 

разпити и 

изслушвания 

на деца. 

СНЦ 

„Еквили

бриум“ 

Община 

Русе 

МВР, 

Съд, 

Прокура

тура 

 5.2.2.  Развиване и 

прилагане на нови 

модели на услуги за 

подкрепа на деца в 

конфликт или контакт 

със закона.  

Проект 

„Център за 

правата на 

децата в 

конфликт или 

контакт със 

закона” 

2017-

2018г. 

Прилагане на 

модели на 

щадящо 

правосъдие за 

децата. 

Превенция на 

отклоняващото 

поведение при 

Директната 

работа с 

децата 

стартита 

м.април 2017 

г. 

 Брой 

подкрепени 

деца и 

семейства 

СНЦ 

„Еквили

бриум“ 

Община 

Русе 

МВР, 

Съд, 

Прокура

тура, 

МКБПП

МН, 

РУО-

Русе 
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децата. Промяна 

на обществените 

нагласи спрямо 

децата в конфликт 

със закона. 

VI. ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ 

ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ     

  

6.1 

Подобряване 

на формите за 

превенция и 

подкрепа в 

случай на 

насилие над 

дете 

6.1.1.Програма „Да 

възпитаваме, като 

окриляме“, свързана с 

позитивното родителстване 

и провеждана в детските 

градини 

Проект 

„Творческо 

родителство: 

Създаване на 

първия в 

България 

интерактивен 

център „В 

света на 

ранното 

детство” 

2017 г. Повишаване на 

компетентностите

на родители и 

педагози на 

децата в детските 

градини. 

Подобряване на 

взаимодействието 

дете-родител-

учител. 

Провеждане 

на тренинги 

за родители и 

педагози в 

детските 

градини 

 Брой 

обхванати 

деца; 

 Брой 

обхванати 

родители; 

 Брой 

обхванати 

педагози от 

ЦДГ;  

СНЦ 

„Еквили

бриум“ 

 

Община 

Русе; 

ЦДГ; 

 6.1.2. Провеждане на 

образователни и 

информационни кампании 

за превенция на детското 

асоциално поведение и 

превенция на насилието 

В рамките 

на бюджета 

на 

отговорната 

институция 

2017 г. Повишаване на 

информираността 

на децата и 

младежите в 

училищата  

Проведени 74 

психологичес

ки 

консултации 

на деца с 

асоциално 

поведение 

 Инфо

рмационна 

кампания. 

 Брой 

обхванати 

деца и 

младежи 

МКБПП

МН 

 

 6.1.2. Изнасяне на лекции 

във всички училища в 

Община Русе от  обучени 

полицейски служители 

В рамките 

на бюджета 

на отговор 

ната 

институция 

 

2017 г. Повишаване 

информираността 

на децата за 

опасностите от 

сексуално 

посегателство 

Обучения в 

училища 

Брой 

изнесени 

лекции в  

училищата 

МВР  

6.2. 

Подобряване 

на 

сътрудничест

6.2.1. Координация, 

мониторинг и контрол по 

прилагането на 

Координационния 

В рамките 

на 

отговорните 

институции 

2017 г. Подобряване на 

сътрудничеството 

с българските и 

чуждите 

случая на 

непридружен

и деца 

Брой 

сигнали; 

Брой 

репатрирани 

ОД на 

МВР – 

Русе 

ДСП 

Всички 

институ

ции и 

организа
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вото и 

взаимодейств

ието при 

случаи на 

насилие над 

дете 

механизъм за рефериране и 

обгрижване на 

непридружени лица и деца 

– жертва на трафик, 

завръщащи се от чужбина 

институции и 

организации в 

случаите, 

свързани с 

български деца в 

чужбина 

деца от 

чужбина 

Община 

Русе 

ции 

свързан

и с 

изпълне

нието на 

Координ

ационни

я 

механиз

ъм 

 6.2.2. Подобряване на  

работата по 

Координационния 

механизъм за 

взаимодействие в случаите 

на насилие над дете 

В рамките 

на бюджета 

на 

отговорната 

институция 

2016 г. Подобряване на 

взаимодействието 

и ясно очертаване 

на полето на 

работа  

Проведени 26 

срещи по 

Координацио

нния 

механизъм 

Проведени 

заседания 

на  всички  

служители, 

включени в 

състава на 

Координаци

онния 

механизъм. 

ДСП 

МВР 

Община 

Русе 

РУО 

РЗИ 

Всички 

институ

ции и 

организа

ции 

свързан

и с 

изпълне

нието на 

Координ

ационни

я 

механиз

ъм 

 6.2.3 Извършване на 

проверки от ГДКПД, ДАЗД 

в различни обекти на 

територията на общината 

при сигнали относно 

спазване правото на детето 

на закрила от всички форми 

на насилие 

В рамките 

на бюджета 

2017 Намаляване на 

случаите на 

насилие над деца, 

негативна 

обществена 

нагласа към 

насилието 

 Бр. 

извършени 

проверки  

Бр. 

методически 

указания за 

подобряване 

на работата. 

Представяне 

на 

резултатите 

пред 

Комисията 

ДАЗД 

ГДКПД 

отдел 

„Монит

оринг и 

контрол 

- 

северен“ 
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за детето. 

6.3. 

Предприеман

е на 

ефективни 

мерки за 

намаляване на 

ранните 

бракове 

 

 

6.3.1. Първична превенция 

чрез работа на терен в 

общността и повишаване на 

информираността  

 

В рамките 

на бюджета  

2017 Обучени 

медиатори и 

специалисти в 

общността, 

разпространени 

превенционни 

материали  

 

0 Бр. 

регистриран

и случаи  

 

Организиран

а кампания 

за 

повишаване 

на 

информиран

остта  

 

Бр. обучени 

медиатори  

Здравни 

медиато

ри, 

общини  

 

МЗ 

МВР 

МОН 

училища 

ДАЗД 

АСП  

НПО  

 6.3.2. Вторична и третична 

превенция чрез насърчаване 

ранното сигнализиране за 

случаи на ранно 

съжителство/спиране от 

училище и 

мултидисциплинарна 

работа по тях 

В рамките 

на бюджета  

2017 Повишена 

готовност за 

сигнализиране за 

такива случаи от 

образователни и 

здравни 

специалисти в 

ОЗД, полиция или 

на НТЛД 116 111; 

проведени 

мултидисциплина

рни срещи по 

случаи 

0 Ранно 

идентифици

ране и 

докладване 

на случаи на 

ранни 

съжителства 

Здравни 

медиато

ри, 

общини  

 

МЗ 

МВР 

МОН 

училища 

ДАЗД 

АСП 

НПО 

VII. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА     

 

7.1 

Включване на 

децата в 

обучителни 

модули, 

свързани с 

правото им на 

7.1.1. Участие на юношите 

от клубовете на обучители 

на връстници, работещи по 

Програма „Превенция и 

контрол на ХИВ/СПИН” в 

процесите на вземане на 

решения по отношение на 

В рамките 

на бюджета 

на    

Компонент 

7 от 

програмата, 

финансиран

2017 г. Превенция на 

рискови 

сексуални 

поведения чрез 

овластяване на 

децата. 

 

Утвърдена 

програма 
 Брой 

местни 

кампании и 

инициативи 

за 

превенция 

на ХИВ, 

Център 

„Динам

ика“ 

 

Община 

Русе; 

училища 
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изразяване на 

мнение по 

различни 

теми 

предоставяните услуги за 

достигане до младите хора в 

риск по подхода 

„Връстници обучават 

връстници” 

а от Глобал 

ния фонд и 

МЗ 

планирани с 

участието 

на младите 

хора. 

 Брой 

проведени 

обучения на 

връстници 

7.2. Дейности 

за младежко и 

детско 

участие в 

Център за 

креативност, 

младежка 

комуникация 

и активност  

 

7.2.1. Развиване на 

инициативи, свързани с 

детското и младежкото 

участие в КСУДС–Русе 

 

 

В рамките 

на 

делигира-

ния бюджет 

на ЦОП и 

ЦРДУ 

2017 г. Повишаване на 

възможностите на 

децата и 

младежите да 

участват активно  

в живота на 

общността, да 

изразяват позиция 

и мнение и 

повишаване на 

чувствителността 

им към 

проблемите им и 

тези на техни 

връстници. 

Дейност на 

ЦОП. 

Брой 

инициативи 

и дейности, 

свързани с 

детското 

участие. 

Сдру-

жение 

„Еквили

бриум” 

Образов

ателни 

институ

ции, 

НПО 

 7.2.2. Развитие на дейността 

на ученическите съвети на 

децата, както и развиване 

дейността на Младежкия 

парламент  

Бюджета на 

институция

та 

2016 Създаване на 

възможности за 

детско и 

младежко участие 

Сформирани 

ученически 

съвети 

 Брой 

училищни и 

общински 

съвети на 

децата. 

 Брой 

инициативи 

и 

обсъждания 

на 

стратегичес

ки 

училищни и 

Община 

Русе   

РУО – 

Русе    

училища

; 

НПО 
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общински 

програми с 

младежкия 

парламент 

VІII.  СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ       

8.1. Мерки за 

откриване и 

подкрепа на 

деца таланти 

8.1.1. Насърчаване на 

участието на деца в 

дейности за свободното 

време – чрез клубове и 

формации в структурата на 

общинските звена за 

изкуство,култура и наука и 

неправителствените 

организации на територията 

на общината. 

 

В рамките 

средствата в 

на бюджета 

на 

съответната 

организация  

и 

общинския 

бюджет за 

подкрепа на 

творчески 

проекти 

2017 г. Насърчаване 

включването на 

децата в дейности 

и занимания в 

сферата на 

културата и 

науката като 

извънкласни 

форми на 

развитие. 

Подкрепени  

деца с 

изявени дарби 

 Брой 

културни 

институти, 

звена, 

организации 

в областта 

на 

културата и 

науката.  

 Брой 

обхванати 

деца; 

 Брой 

реализирани 

спектакли, 

концерти, 

експозиции, 

конкурси и 

фестивали  

за деца. 

Община 

Русе, 

Общинс

ки 

младеж 

ки дом, 

Общинс

ки 

център 

за 

култура 

и 

изкуств

о 

 

Община, 

НПО 

8.2. 

Осигуряване 

на достъп на 

всички деца 

до културни 

дейности и 

дейности за 

свободното 

време, в т.ч. 

наука и 

техника 

8.2.1. Насърчаване на 

участието на всички деца в 

културни дейности и 

дейности за свободното 

време – чрез мрежата от 

културни институти и чрез 

проекти – намалени цени 

или безплатен вход в театри, 

музеи, концерти, подкрепа 

за създаване на спектакли, 

концерти,  експозиции, 

В рамките 

на бюджета 

на 

отговорната 

институция 

В рамките 

на бюджета 

на 

културните 

институти,  

сесии за 

2017 Насърчаване 

посещението на 

всички деца в 

културни 

дейности и 

дейности за 

свободното време. 

прояви на 

Общински 

детски център 

за култура и 

изкуство – 

концерти, 

работилници, 

литературни 

утра, 

национални 

конкурси и 

 Брой 

деца, 

посетили 

културни 

институти с 

безплатен 

достъп; 

достъп с 

намалени 

цени на 

спектакли, 

Културн

и 

институ

ти, 

Община 

Русе  

НПО, 

дарител

и 
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конкурси и фестивали за 

деца. 

подкрепа на 

творчески 

проекти 

др. концерти и 

музейни 

експозиции; 

 Брой. 

реализиран

и  проекти, 

спектакли, 

концерти, 

експозиции 

за деца 

8.2.2. Стимулиране на 

талантливи деца в 

културата, науката и спорта 

чрез Програмата за закрила 

на деца с изявени дарби за 

2017 г. 

От 

Републикан

ския 

бюджет. 

От 

общински 

бюджет в 

размер и 

средства от 

Общинска 

фондация 

„Русе, град 

на 

свободния 

дух“  

2017 Повишаване броя 

на децата, 

мотивирани да 

участват в 

олимпиади, 

локални, 

регионални, 

национални и 

международни 

състезания. 

Реализиране на 

децата с изявени 

дарби 

Програмата за 

закрила на 

деца с 

изявени дарби 

 Брой 

обхванати 

деца; 

 Размер на 

предвиденит

е финансови 

средства; 

 Размер на 

изразходван

ите 

финансови 

средства; 

 Брой 

обхванати 

деца от 

мерките, 

предоставен

и от всички 

министерств

а и община 

Русе 

 Брой 

стипендии,  

 Брой 

еднократно 

финансово 

Община 

Русе, 

 

Общинс

ка 

фонда 

ция 

„Русе, 

град на 

свобод 

ния дух“ 

  

 

РУО – 

Русе, 

ОЗД, 

училища 
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подпомаган

е. 

 

8.2.3. Провеждане на 

Международен фестивал 

„Мартенски музикални дни 

джуниър“ 

  

25 000 лв. 

от 

фондация 

„Америка за 

Бълга 

рия“ 

м. март  

2017 г. 

 

Да промени 

нагласите и 

повиши интереса 

на младите хора 

към класическото 

музикално 

изкуство 

концерта 

1000 

участници  на 

възраст от 3 

до 18 години..           

 концерти – 

… броя 

 – …. деца 

на възраст 

от 3 до 18 

години13 

Община 

Русе 

Държав

на опера 

– Русе; 

Национа

лно 

училище 

по 

изкуства

та 

„Проф. 

Веселин 

Стоянов

“ – Русе  

 

 8.2.4. Организиране и 

провеждане на Детски 

фестивал на изкуствата 

„Русе – всемир на таланти“ 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

институции

те. 

 

м. май 

2017 г 

Деца ще имат 

възможност да се 

изявят в 

различните 

области на 

изкуството и 

културата, както 

на сцената за 

песни и танци, 

така и в 

различните детски 

работилници, 

където могат да 

рисуват и получат 

умения в 

приложното 

изкуство. 

Организиран 

детски 

фестивал 

 Брой 

обхванати 

деца - по 

дейности;  

 

Община 

Русе  

Общинс

ки 

младежк

и дом, 

Общинс

ки 

център 

за 

култура 

и 

изкуство

, 

НПО 

 8.2.5. Провеждане на 

инициативите „Детска нощ в 

музея“ и „Лято в музея“ 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

Май, 

август 

2017 г. 

 Организирани 

инициативи 
 Брой 

обхванати 

деца - по 

дейности;  

Сдруже

ние 

„Прияте

ли на 
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институции

те 

 музея“, 

РИМ 

 8.2.6. IX Национален 

фолклорен конкурс за 

изпълнители на народна 

музика деца и младежи  - 

певци и инструменталисти 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

институции

те 

Март 

2017 г. 

 Организиран 

конкурс 

• Брой 

обхванати 

деца - по 

дейности; 

ОДЦКИ  

 8.2.7. IX Национален 

ученически конкурс за 

литературно творчество и 

журналистика „Стоян 

Михайловски“ 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

институции

те 

Октомвр

и 2017 г. 

 Организиран 

ученически 

конкурс 

Брой 

обхванати 

деца - по 

дейности 

ОДЦКИ  

 8.2.8. Национален 

ученически театрален 

фестивал „Климент 

Михайлов“ 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

институции

те 

Юни 

2017 г. 

  Брой 

обхванати 

деца - по 

дейности 

ОДЦКИ Драмати

чен 

театър 

„Сава 

Огнянов

“ 

 8.2.9. Реализиране на 

общинската програма  

„Спорт” –  Раздел I 

„Ученически и масов спорт” 

в това число: „Ученически 

игри", ученически турнири 

и състезания, състезания за 

студенти, състезания за деца 

в неравностойно положение 

и за деца в детските 

градини, турнири за 

преподаватели в системата 

на образованието, 

съфинансиране на 

национални ученически 

инициативи. 

В рамките 

на 

утвърдения 

бюджет на 

институции

те 

2017 г. Повишаване броя 

на децата 

участващи в 

спортни 

занимания. 

Проведени 56 

спортни 

мероприятия  

 Брой 

обхванати 

деца. 

 

Община 

Русе;  

 

училища

УСШ; 

спортни 

клубове 

 


