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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

ЗА ПЕРИОДА 01.01.2019 г. - 31.12.2019 г. 

 

Общинската програма за закрила на детето се основава на Конвенцията за 

правата на детето на ООН, Закона за закрила на детето, подзаконовите нормативни 

актове, свързани с неговото прилагане, Националната стратегия за детето 2008 - 2018 

година и Общинската стратегия за закрила на детето за 2008 - 2018 г. 

Настоящата програма е съобразена с потребностите на децата и семействата, 

живущи на територията на община Дряново. 

Тя е изготвена от Комисия за детето при Община Дряново, на основание чл.3 

от Правилника за прилагане закона за закрила на детето и се изпълнява и 

координира от Дирекция „Социално подпомагане“ и Община Дряново с активното 

участие на Детски и учебни заведения и социални услуги. 

 

I. СОЦИАЛНА ОЦЕНКА НА СИТУАЦИЯТА В ОБЩИНА ДРЯНОВО 

1. Демографски фактори: 

Според действащото административно деление на Република България, 

община Дряново е в състава на област Габрово. В обхвата и влизат един град и 62 

населени места. Част от тях са запустели или населението, което ги обитава е в над 

трудоспособна възраст. Към 15.02.2019 г. населението на община Дряново е 9454 

души, от които 1306 са деца.  

На територията на общината функционират: 

• Детски ясли Дряново; 

• Детска градина "Детелина" - Дряново с изнесена група в с. Царева ливада; 

• Две учебни заведения: 

-  Средно училище  "Максим Райкович" -  Дряново; 

- Професионална гимназия по икономика "Рачо Стоянов"  - Дряново; 

2. Информация за рисковите групи деца 

2.1. Деца, които са останали трайно без родителска грижа. 

Към месец декември 2018 година в семейства на близки и/или роднини са 

настанени и живеят 11 деца. 

През изминалата година в институции /ДОВДЛРГ и ЦНСТ/ има  1 настанено 

дете.  

В община Дряново има интерес към услугата „Приемна грижа”. Към 31.12.2018 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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г. на територията на общината има 30 професионални приемни семейства. Към 

31.12.2018 г. в приемни семейства са настанени 22 деца при условията на чл. 26 от 

Закона за закрила на детето. 

2.2.  Деца с увреждания. 

Броят на децата с увреждания през последните пет години е както следва: 

за 2014 – 39 деца за 2015 г. - 38 деца и за 2016 г. – 37 деца, за 2017 г. – 45, за 2018 

г. са 50 деца. 

2.3.  Деца, които имат противообществени прояви. 

По данни на Местната комисия за борба с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни при Община Дряново за 2018 година са постъпили  6 

преписки от Районна прокуратура. Образувани и разгледани са 6 възпитателни дела.  

За сравнение през 2017 година са постъпили 24 преписки от Районна 

прокуратура. Образувани са 13 възпитателни дела, изпратени по компетентност 5 

преписки, отложени за разглеждане за началото на 2018 г. – 6 преписки.  

3. Деца с изявени дарби 

В областта на науката, изкуството и спорта през 2018 г. в община Дряново имат 

постижения 69 деца. На всяко от тях по повод празниците на града е връчено 

свидетелство за постиженията. 

През изминалата година съгласно Правилника за стимулиране на деца с 

изявени дарби е проведено заседание на Експертно-консултативната комисия и е 

осигурено еднократно финансово поощрение на 30 ученика с изявени дарби в 

размер на 2 640 лева. 

 

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ НА ПРОГРАМАТА:  

1. Осигуряване интересите на детето. 

2. Отглеждане на детето в подходяща семейна среда. 

3. Зачитане и уважение личността на детето. 

 

III.  ЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Създаване на условия за социално включване на децата. 

2. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование на всички деца. 

3. Повишаване на здравната култура на децата. 

4. Създаване на възможност за изява и поощряване на децата с изявени дарби. 

 

IV. ЗАДАЧИ НА ПРОГРАМАТА: 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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1. Укрепване сътрудничеството между държавните, местните 

структури и НПО, работещи в сферата на закрила на детето, с оглед 

развитието на добри практики. 

2. Развитие на дейности и социални услуги, свързани с превенция на 

изоставянето в институции, превенция на детската престъпност и насилие, 

осигуряване   на   социална   подкрепа   на  децата   и   техните   родители, 

ограничаване агресията по пътищата и опазване живота и здравето на 

децата, осигуряване на равен достъп на децата до образование. 

3. Повишаване осведомеността на обществото, относно правата на 

децата, проблемите на децата в риск и техните семейства. 

 

V.  ИНСТИТУЦИИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПРОГРАМАТА: 

Община Дряново, Отдел „Закрила на детето” /Дирекция „Социално 

подпомагане” - Севлиево/, МКБППМН, РУ - Дряново, РУО – Габрово, РЗИ – Габрово, 

ръководства на училища и детски градини, доставчици на социални услуги за деца на 

територията на община Дряново. 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/


VI. ЦЕЛИ И ДЕЙНОСТИ НА ПРОГРАМАТА 

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

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1. Поддържане на мрежа 

от услуги за децата и 

техните семейства в 

община Дряново 

1.1. Периодичен контрол и оценка на 

предоставяните социални услуги за деца и 

семейства в общността. 

Общинска администрация 

Дряново, Отдел "Закрила на 

детето"/ Дирекция „СП” - 

Севлиево, доставчици на 

социални услуги 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

на 6 месеца 

 1.2. Оказване на методическа помощ и 

подкрепа на приемните семейства на 

територията на общината. 

Отдел "Закрила на детето", 

ЦОП Дряново, Екип по 

приемна грижа 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

 

2. Поддържане на 

партньорски 

взаимоотношения с 

ДЦДВУ – Дряново 

2.3. Индивидуална работа и включване в 

мероприятия на децата, ползващи услугите 

на ДЦДВУ 

ДЦДВУ, Отдел "Закрила на 

детето", Общинска 

администрация  

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

ПРИОРИТЕТ II: 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1. Повишаване 

информираността на 

децата за 

разпространение на 

ХИВ/СПИН и други 

болести предавани по 

полов път 

1.1. Координационен механизъм за 

взаимодействие между заинтересованите 

институции при работа в случаи на деца в 

риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и 

сексуално предавани инфекции. 
 

1.2. Провеждане на Анти СПИН кампания. 

 

Общинска администрация, 

„Закрила на детето“ 

 

 
 

 

 

МКБППМН, Отдел „Закрила 

на детето", училищни 

ръководства,  ЦОП – 

Дряново, ДЦДВУ – Дряново 

РЗИ - Габрово 

 

 

Не е необходимо 

 

 

 

 
 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

 

 

 

През годината 

 

 

 

 
 

м. декември  

2019 г. 
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2. Повишаване на 

информираността на 

децата за 

здравословното 

хранене и стимулиране 

здравословния начин 

на живот.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Кампания: „Здравословно хранене”. 

 

 

2.2. Организиране на спортни празници. 

 

 

 

2.3. Провеждане на информационна 

кампания относно хранителни разстройства, 

анорексия и булимия. 

 

 

2.4. Провеждане на информационни срещи в 

ДГ „Детелина“ с децата от подготвителни 

групи на теми“ „Здравословно хранене“ и „Да 

имам здрави зъбки“. 

 

 

ЦОП – Дряново, ДЦДВУ – 

Дряново, РЗИ - Габрово 

 

Общинска администрация 

Дряново, училища. 

 

 

 

ЦОП - Дряново 

 

 

 

ЦОП - Дряново 

200 лв. 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

 

Юни 2019 г. 

 

 

През годината. 

 

 

 

 

м. юни 2019 г. 

 

 

 

 

м. април 2019 и 

м. септември 

2019 г. 

 

 

 

 

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

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 

осигуряване 

Срок 

1. Осъществяване на 

превенция на насилието, 

сексуалната 

експлоатация и   

злоупотребата с деца 

 

 

1.1. Кампания за превенция на насилието 

„Не на насилието”– тренинг –упражнение в 

училищата на територията на община 

Дряново и ДГ „Детелина”  с деца и 

родители. 

ЦОП – Дряново 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорния орган 

 

 

 

 

 

м. октомври/  

м. ноември 

2019 

 г. 

 

 

 2. Защита на деца 

жертви на насилие и 

експлоатация. 

2.1. Прилагане на Координационен 

механизъм за взаимодействие при работа с 

деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция. 

 

Мултидисциплинарен екип В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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3. Превенция на 

противообществените 

прояви, извършени от 

малолетни и 

непълнолетни на 

територията на община 

Дряново 

3.1. Изнасяне на лекции и педагогически 

беседи с цел превенция от 

противообществени прояви и престъпления 

РУ – Дряново 

МКБППМН 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

4. Превантивна дейност 

по опазване на живота     

и    здравето     на    

децата     в движението 

по пътищата 

4.1  Провеждане на беседи от РУ – 

Дряново, група „Пътен контрол” 

РУ – Дряново, група 

„Пътен контрол”, 

училищни ръководства, 

МКБППМН 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

 

ПРИОРИТЕТ IV : 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА 
ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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1. Социално включване и 

разширяване на 

образователната 

интеграция на децата. 

1.1. Индивидуална работа с деца, застрашени 

от отпадане от училище. 

 

 

 

 

1.2. Организиране на периодични проверки 

в питейните заведения, дискотеки, зали за 

хазарт, паркове и градинки и други уязвими 

места след 22.00 ч. 

 

 

1.3. Индивидуална и групова работа с деца 

с езикови и говорни дефицити 

Общинска администрация 

Дряново, Отдел "Закрила 

на детето", училищни 

ръководства, ЦОП – 

Дряново, РУО - Габрово 

 

РУ - Дряново 

 

 

 

 

ЦОП – Дряново 

ДЦДВУ - Дряново 

Не е необходимо 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

Целогодишно 

2. Социално включване и 

развитие на 

интегрираното обучение 

и осигуряване на равен  

достъп и качество на 

образованието на 

децата и учениците със 

специални 

образователни 

потребности. 

2.1 Поддържане на подкрепяща среда в 

детските градини и училищата за 

включване на деца със специални 

образователни потребности в 

образователния процес. 

 

2.2. Да продължи разработването и 

въвеждането на индивидуални програми за 

обучение и развитие на деца със специални 

потребности от екипи за подпомагане на 

интегрираното обучение в детските градини 

и училищата. 

Общинска администрация 

Дряново, училищни 

ръководства, ръководство 

на ДГ, РУО - Габрово 

 

 

Общинска администрация 

Дряново, училищни 

ръководства, ръководство 

на ДГ, РУО - Габрово 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

Целогодишно 

 

 

 

 

 

През учебната 

2018/2019 година 

ПРИОРИТЕТ V: 
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
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Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1.Осъществяване на 

закрила на деца с изявени 

дарби 

1.1.Развиване на творческите заложби на 

деца с изявени дарби, чрез провеждане на 

конкурси и мероприятия. 

 

 

1.2. Еднократно финансово подпомагане на 

деца с изявени дарби от общинските 

училища на територията на общината заели 

от първо до трето място в национални и 

международни конкурси в сферата на 

науката и изкуствата, които не са включени 

в програмата по чл. 11, а. 1 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване на 

специална закрила на деца с изявени дарби. 

 

Общинска администрация, 

училищни ръководства, 

културни институции. 

 

 

Общинска администрация, 

Експертно - консултативна 

комисия. 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

 

2800 лева 

Периодично 

 

 

 

 

Периодично 

 
ПРИОРИТЕТ VІ: 

МОНИТОРИНГ ВЪРХУ СПАЗВАНЕ ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И СТАНДАРТИТЕ ЗА КАЧЕСТВО НА УСЛУГИТЕ ЗА ДЕЦА 

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 

осигуряване 

Срок 

1.Спазване правата на 

децата на общинско 

ниво и стандартите за 

социални услуги за 

деца. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

1.1. Провеждане на срещи между 

представители на Общинска администрация 

Дряново, Отдел "Закрила на детето", 

училищни ръководства, обществени 

възпитатели  и доставчици на социални 

услуги по актуални проблеми на закрилата на 

детето. 

Общинска администрация 

– Дряново. 

Не е необходимо При възникване 

на необходимост 
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1.2. Посещения в детски градини, детски 

ясли и училища при идентифициране на риск. 

Отдел "Закрила на 

детето", училищни 

ръководства, ръководство  

на ДГ 

Не е необходимо Целогодишно 

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

Цели Дейности Отговорен орган Финансово 
осигуряване 

Срок 

1. Увеличаване на 

децата, участващи в 

различни спортни, 

културни, развлекателни 

дейности, клубове по 

интереси и други 

занимания в свободното 

време. 

1.1. Организиране и провеждане на 

спортни и културни мероприятия. 

Община Дряново, ЦОП – 

Дряново, училищни 

ръководства, Отдел 

„Закрила на детето”, 

ДЦДВУ, културни 

институции. 

 

 

 

 

В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

През годината 

1.2. Организиране и провеждане на 

тренинг – упражнения за сплотяване: 

„Общуване“, „Да работим заедно“, 

„Приятелство“. 

ЦОП - Дряново В рамките на 

бюджета на 

отговорните 

органи 

Юни-септември 

2019 г. 

 

 

 

Директор на дирекция „Социално подпомагане“ – Севлиево: /п/ 

/П. Михайлова/ 
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О Т Ч Е Т  

ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ В 

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2018 ГОДИНА 

 

В изпълнение на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето е 

изготвена Общинска програма за закрила на детето за 2018 г. на територията на община 

Дряново. Същата е съобразена с Националната стратегия за закрила на детето за периода 

2008 - 2018 г. и Общинската стратегия за закрила на детето 2008 - 2018 година. 

На редовно заседание на Комисията за детето при Община Дряново на 16.04.2018 

г. Програмата е разгледана и приета. Същата е съобразена с потребностите на децата и 

семействата, живеещи на територията на общината. Програмата има за задача развиване 

на алтернативни дейности за деинституционализация, превенция на детската престъпност 

и насилие, осигуряване на социална подкрепа на децата и техните семейства, 

ограничаване агресията сред подрастващите, осигуряване на равен достъп до 

образование, осъществяване на специална закрила на деца с изявени дарби. 

На основание чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето на заседание на Общински съвет – Дряново е приета „Общинската програмата за 

закрила на детето за 2018 година“ с Решение № 442 от 30.04.2018 г., Протокол № 34. 

В реализиране на дейностите от Общинската програма за закрила на детето за 

2018 г. участват следните институции: Общинска администрация Дряново, отдел „Закрила 

на детето" /Дирекция „Социално подпомагане"/, Център за обществена подкрепа - 

Дряново, МКБППМН, РУ на МВР - Дряново, РУО - Габрово, РЗИ - Габрово, ръководствата на 

училища и детски градини, намиращи се на територията на община Дряново и 

доставчиците на социални услуги за деца. 

Работи се приоритетно в следните области: 

Приоритет I: Намаляване на детската бедност и създаване на УСЛОВИЯ за 

социално включване на децата 

 

Цел 1. Поддържане на мрежа от услуги за децата и техните семейства в 

община Дряново. 

1.1. В община Дряново всяка година се разработва и приема План за развитие на 

социалните услуги, в който са заложени и услугите за деца и семейства в общността. 

В съответствие са изградени и функционират: 

Дневен център за деца и възрастни с увреждания /ДЦДВУ/ - град Дряново. 

Доставчик на услугата е сдружение „Дружество за умствено и психически увредени 

лица“ с Лиценз за социални услуги за деца с обхват „Дневен център за деца с 

увреждания“ № 1329 от 31.08.2018 г. и Удостоверение за регистрация № 00366-0001-

Заповед № 343/05.09.2018 г. и Лиценз за социални услуги за деца с обхват „Дневен 

център за деца с увреждания – седмична грижа“ № 1325 от 31 август 2018 година и 

Удостоверение за регистрация № 366-0004/- Заповед № РД1-339/05.09.2018 г. от АСП. 

Капацитетът на Дневния център е 50 места, като заети са всички, както следва: 

деца - 8, над 18 г. - 46 потребители. В ДЦДВУ са насочени с направление и ползват 

социални услуги 7 деца от община Дряново и едно дете от гр. Габрово. 

Щатният персонал е 20 души. Назначени са управител, зам. управител, 

счетоводител, касиер - домакин, двама психолози, двама социални работници, 

рехабилитатор, социален педагог, специален педагог, логопед, медицинска сестра, 

детегледач, трудотерапевти и шофьор. 

Услугите на Дневния център ползват деца и възрастни от градовете Дряново, 
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Трявна, Плачковци, с. Царева ливада, с. Радовци и с. Гостилица. Потребителите на 

социални услуги са с едно или множество увреждания, които засягат физическото и 

интелектуално развитие на личността. Медицинските диагнози включват: ДЦП /детска 

церебрална парализа/, детски аутизъм, сензорни нарушения, епилепсия, синдром на 

Даун, легастения, нарушения на интелекта - различна степен на умствена изостаналост, 

прогресивна мускулна дистрофия, шизофрения, хидро и микроцефалия. 

Децата, които посещават Дневния център са на различна възраст, като две от тях 

учат в масово училище и шест са включени в интегрирана форма на обучение. След обяд 

работата с тях продължава в Центъра. 

Усилията на целия персонал са насочени към преодоляване на тежките последици 

от физическите и психични вродени увреждания, подпомагане на всяко дете или 

възрастен да се почувства мотивиран, да се справя самостоятелно с потребностите си и да 

бъде приет равностойно в обществото. 

Център за обществена подкрепа /ЦОП/ - гр. Дряново - доставчик на услугата 

е НЧ „Развитие-1869" - гр. Дряново, Удостоверение на регистрация № 00335-0002 

Заповед № РД-357/01.11.2016 г. на АСП и лиценз за социални услуги за деца № 1097/ 

27.10.2016 г. на ДАЗД. Капацитет на центъра е 25 потребители. 

През периода януари - декември 2018 година специалистите от Център за 

обществена подкрепа - Дряново са работили общо по 107 случая с направления от Отдел 

„Закрила на детето" /Дирекция „Социално подпомагане" - Севлиево/ и със самозаявили се 

клиенти, желаещи да ползват услугата „Индивидуална работа с логопед".  

Предлаганите социални услуги в ЦОП са съобразени с индивидуалните 

потребности на клиентите. Планираните дейности съответстват на нуждите на 

потребителите. Целите, залагани в плана за предоставяне на социалната услуга се 

осъществяват от мултидисциплинарен екип /социален работник, психолог, педагог, 

логопед и фелдшер/, в зависимост от спецификата на случая. 

През изминалата година най-много клиенти (31) са ползвали услугата 

„Психологическо консултиране". Екипа е работил с много деца, настанени в приемни 

семейства. Работата с приемните деца е насочена към съдействие за адаптиране  в новата 

среда, проследяване на състоянието им в приемното семейство, съдействие за срещи с 

биологичните родители, изготвяне на индивидуални характеристики за вписване в 

Регистър за осиновяване.  

ОЗД насочва все повече деца, които живеят в семейства в криза – развод, раздяла 

на родителите, конфликтни взаимоотношения между партньорите. Все повече се 

разпознава рискът от родителско отчуждение и нуждата от навременна професионална 

подкрепа за децата и родителите. 

Услугата „Превенция на отклоняващо се поведение при децата и работа с деца с 

отклоняващо се поведение" е ползвало 1 дете.  

По услугата „Де-институционализация и ре-интеграция на деца, при които съществува 

възможност за връщане в семейна среда" екипа работи по 9 случая.  

Шест семейства, ползваха социалната услуга „Семейно консултиране и подкрепа". 

Паралелно с децата, специалистите работиха и с родителите, за да разберат откъде 

произтича проблемното поведение на децата им, като опитат да премахнат причините.  

Услугата ”Превенция за изоставянето“ са ползвали 9 клиенти на центъра. 

Екипа на центъра е работил по три случая по услугата „Подкрепа на деца, жертви на 

насилие и техните семейства“.  

Обучение в умения за самостоятелен живот и социална интеграция за деца и младежи 
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в общността – 27. 

Логопедът в ЦОП е работил с 19 потребители - само заявили се  клиенти от ЦДГ 

„Детелина”, така и с направления от ОЗД. Услугата „Индивидуална работа с логопед” 

включва дейности, които са индивидуални и групови за развитие на речта. 

Приключените случаи през 2018 г. са 51 на брой. При приключването на случаите 

от ключов специалист се прави преценка на извършеното и основанието за затваряне на 

случая.  

До май 2018 г. на територията на община Дряново се реализира проект „Център 

за интегрирани услуги" по ОП „Развитие на човешките ресурси", а от 01.06.2018 г. по 

ПМС № 332/21.12.2017 г. През изминалата година социалната услуга „личен асистент" са 

ползвали 3 деца. 

1.2. Оказване на методическа помощ на приемните семейства на 

територията на общината. 

 

 В община Дряново услугата „приемна грижа" се предоставя от Дирекция 

„Социално подпомагане“ и чрез реализирането на проект „Приеми ме 2015" по ОП 

„Развитие на човешките ресурси".  

През 2018 г. на територията на Община Дряново има 30 действащи приемни 

семейства, заличени са 2 приемни семейства. Профилите на утвърдените към момента 

приемни семейства са в диапазона от 0 месеца до 14 години. За периода на календарната 

2018 г., Екипът по приемна грижа, съвместно с Отдел „Закрила на детето" – ДСП гр. 

Севлиево, е осъществил спешно настаняване на едно дете в приемно семейство. От 

всички настанени към момента деца за 2018 г., има извършено 1 осиновяване на 

територията на страната. Няма реинтеграция. Към края на 2018 г. настанените при 

условията на чл. 26 от ЗЗД са 22 деца в 21 приемни семейства.  

През 2018 г. ЦОП работи с децата, настанени в приемни семейства. Работата е 

насочена към съдействие за адаптиране в новата среда, проследяване на състоянието им 

в приемното семейство, съдействие за срещи с биологичните родители, изготвяне на 

индивидуални характеристики за вписване в Регистър за осиновяване.  

Екипът по приемна грижа всеки месец се супервизира с екипа на ЦОП по повод 

съвместната работа с приемните семейства и настанените деца в тях. Проведени бяха 12 

екипни срещи. По време на тези срещи се обсъждат промените, които настъпват при 

приемните деца, начина за справяне на приемните семейства, споделят се насоки за 

съвместни дейности, излагат се мнения.  

 

Цел 2. Поддържане на партньорски взаимоотношения с ВУИ „Св. Св. Кирил 

и Методий" - с. Керека и ДЦДВУ – Дряново. 

 

2.1. Работа с учениците от ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий" - с. Керека: 

За периода януари – май 2018 г. учениците, настанени във ВУИ се включиха в 

организираните работилници за мартеници и картички. Посещаваха два пъти месечно 

фитнес, играха тенис на маса и футбол в спортната зала.  

По време на пролетната ваканция останалите в училището ученици посетиха 

Спортна зала – Дряново за тренировки във фитнеса и игри на тенис на маса.  

 Със Заповед № РД-14-72 от 12.07.2018 г. на Министър на Министерство на 

образованието Красимир Вълчев поради трайна тенденция на намаляване броя на 

настанените ученици с противообществени прояви, считано от 01.09.2018 г. училището 
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беше закрито. Настанените ученици продължиха образованието си във ВУИ „Никола 

Вапцаров“ гр. Завет, общ. Разград и ВУИ „Ангел Узунов“ гр. Ракитово, обл. Пазарджик.  

2.3. На всички лица, ползващи услугите на ДЦДВУ, са направени индивидуални планове, 

включващи цялостна оценка на състоянието, както и са предвидени дейности, 

компенсиращи дефицитите в развитието им. Модулите в индивидуалния план включват: 

изграждане на умения за самообслужване; упражняване на всички видове битов труд; 

участие в образователни и възпитателни задачи; изграждане на социално приемливо 

поведение; психомоторно, емоционално и когнитивно развитие; здравно обслужване и 

рехабилитация. 

   Резултатите се постигат чрез социална и медицинска рехабилитация, трудо 

терапия, арт терапия, музикотерапия, работа с психолог, логопед, специален педагог. 

Дейностите се провеждат организирано в индивидуални и групови занимания. Усилията 

на специалистите са насочени към стимулиране на психомоторното развитие, формиране 

и утвърждаване на навици за самообслужване, изграждане на основни битови умения, 

образователно, когнитивно и емоционално - нравствено развитие. Провеждат се също и 

лечебни процедури. Усвояват се практически умения и умения за комуникация. 

Основните насоки в тяхната дейност са свързани с ежедневно прилагане на 

мануален мускулен масаж, лечебна физкултура, упражнения за координация, равновесие 

и локомоция. Децата с ДЦП се упражняват в самостоятелно ходене, изкачване и слизане 

по стъпала, работа върху подобряване нивото на фина моторика. 

Социалният педагог и специалният педагог се занимават с образователно - 

възпитателните задачи на децата в ДЦДВУ и социалната им адаптация. Основна цел в 

работата е изграждане и формиране на знания, умения и навици, които ще подпомогнат 

интеграцията им обществото. Ежедневно оказват съдействие и подкрепа на децата, които 

посещават училище. 

Психологът работи основно в три насоки: провеждане на консултативна, 

терапевтична и диагностична дейност. Използват се методи които са адаптирани към 

възрастта и степента на увреждане. Поради разнородния характер на уврежданията и 

произлизащите от това строго специфични особености на всяко дете, като основен подход 

се налага индивидуалния начин на работа, целта на който е психомоторното, 

емоционалното и когнитивното развитие на децата. 

Обгрижването на децата се извършва от детегледач, който заедно с 

трудотерапевтите полагат усилия за изграждането на хигиенни навици и умения за 

самообслужване. 

 

Приоритет II: Подобряване здравето на децата 

 

Цел 1. Повишаване информираността на децата за разпространение на 

ХИВ/ СПИН и други болести, предавани по полов път. 

 

1.1. Координационен механизъм за взаимодействие между заинтересованите 

институции при работа в случаи на деца в риск от ХИВ, хепатит С, хепатит В и 

сексуално предавани болести. 

Представител на община Дряново е включен в сформиран мултидисциплинарен 

екип на областно ниво. 

 

1.2. Провеждане на анти СПИН кампания. 

На 01.12.2018г. специалистите от ЦОП – Дряново проведоха Анти спин кампания с 
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ученици от СУ «М. Райкович» - Дряново. Целта на кампанията  е информираност на 

подрастващите с цел превенция на заболяването. С учениците беше проведена беседа по 

темата. Бяха раздадени информационни брошури за СПИН и други болести предавани по 

полов път.  

 

Цел 2. Повишаване на информираността на децата за здравословно 

хранене и стимулиране на здравословен начин на живот.  

 

2.1. Кампания „Здравословно хранене“. 

През м. ноември 2018 г. се проведе информационна кампания „Да се храним 

здравословно” от ЦОП – Дряново, съвместно с БМЧК – Габрово в СУ „М. Райкович”. Целта 

на кампанията е да се формират здравословни навици за хранене при децата. Също така 

да се направи превенция на учениците по повод затлъстяването и изграждане на умения 

за здравословен начин на живот. Използваните методи на работа са игри за сплотяване, 

ролеви игри, мултимедийна презентация, раздаване на информационни брошури и даване 

на обратна връзка от учениците. 

 

2.2. Организиране на спортни празници. 

Община Дряново разполага с много добра спортно – тренировъчна база. Децата се 

включват активно в организираните спортни празници през годината, както и участват в 

спортните клубове в общината. 

 

2.3. Провеждане на информационна кампания относно хранителни 

разстройства, анорексия и булимия. 

През м. май 2018 г. екипа на ЦОП реализира кампания в СУ „Максим Райкович“ по 

темата. 

 

2.4. Провеждане на информационни срещи в ДГ „Детелина“ с децата от 

подготвителните групи на теми „Здравословно хранене“ и „Да имам здрави 

зъбки“. 

Екипа на ЦОП проведе срещи с децата от детската градина по темите 

„Здравословно хранене“ и „Да имам здрави зъбки“. 

 

Приоритет III: Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, 

насилие и експлоатация 

 

Цел 1. Осъществяване на превенция на насилието, сексуалната 

експлоатация и злоупотребата с деца. 

 

1.1. Кампания за превенция на насилието. 

Специалистите от ЦОП проведоха Кампания «НЕ на насилието» с ученици от СУ «М. 

Райкович» - Дряново през м. октомври 2018 г. Целта на кампанията е чрез ролеви игри и 

тренинг упражнения да се намали агресията и насилието между учениците, да се повиши 

чувствителността им към проблема. 

  ЦОП – Дряново проведе тренинги на теми „Общуване“ и „Да работим заедно“. 

Целта беше да се подобрят уменията на децата за работа в екип, подобряване на 

междуличностното общуване в групата. Децата имаха възможност да осъзнаят нагласите 

за приемане и отхвърляне. 
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Цел 2. Защита на деца, жертви на насилие и експлоатация 

През 2018 г. броят на децата, жертви на насилие е 2. За всеки сигнал е проведена 

среща на мултидисциплинарния екип по Координационния механизъм за взаимодействие 

при работа с деца, жертви на насилие или в риск от насилие. 

В община Дряново няма регистрирани случаи на просещи деца и деца на улицата. 

Цел 3. Превенция на противообществените прояви, извършени от 

малолетни и непълнолетни на територията на община Дряново. 

През 2018 година инспектор Детска педагогическа стая проведе беседи в час на 

класа в СУ «Максим Райкович», ПГИ «Рачо Стоянов» и ВУИ «Св. Св. Кирил и Методий» с. 

Керека по следните теми: 

- «Кражби, грабежи, последици при извършване на престъпления». 

- «Наказателна отговорност на малолетните и непълнолетните». 

- «Безопасен интернет». 

- «Употреба и разпространение на наркотични вещества». 

- «Агресия и тормоз в училище». 

В общината има изградени традиции за организиране на специализирани 

полицейски операции след 22.00 часа за проверка по питейни заведения, дискотеки и др. 

от РУ - Дряново. При констатиране на нарушения за посещение на горепосочените от 

непълнолетни лица се съставят Актове от служителите на РУ на МВР за нарушение на 

Наредба №1 на ОбС Дряново.  

По данни на Районно управление – Дряново, към Областна дирекция на МВР – 

Габрово за 2018 година са проведени 51 броя специализирани полицейски операции по 

линия, превенция употребата и разпространението на наркотични вещества. Установен е 

1 /един/ непълнолетен притежаващ и употребяващ нартокични вещества. 

 

Цел 4. Превантивна дейност по опазване живота и здравето на децата в 

движението по пътищата. 

През 2018 година инспектор Детска педагогическа стая проведе беседи в час на 

класа в СУ «Максим Райкович», ПГИ «Рачо Стоянов» на теми, свързани с «Безопасност 

при движение по пътищата». 

 

 Приоритет IV: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и УЧИЛИЩНО образование на всички деца 

Цел 1. Социално включване и разширяване на образователната 

интеграция на децата. 

Продължава индивидуалната работа с деца, застрашени от отпадане от училище. 

През 2018 година Екипа за изпълнение на Механизма за съвместна работа с институциите 

по обхващане и задържане ва децата и учениците в задължителна предучилищна и 

училищна възраст е извършил 53 обхода по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици. Върнати в образователната система са 3 деца подлежащи на 

задължително посещение на детска градина. Няма необхванати подлежащи ученици. 

 

- Индивидуална и групова работа с деца с езикови и говорни дефицити. 

Логопедът в ЦОП работи както с 19 доброволно заявили се  клиенти от ДГ 

„Детелина”, така и с направления от ОЗД. Услугата „Индивидуална работа с логопед” 

включва дейности, които са индивидуални и групови за развитие на речта. 
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Проведени са упражнения в следните направления: за усъвършенстване на 

слуховото и речево внимание; за подобряване моториката на артикулационните органи; 

за затвърдяване на правилен говор; за подобряване и увеличаване капацитета на 

дишане; за бавен и слят говор, чрез удължаване на гласен звук в ударена сричка. 

Логопедът заложи на играта и заниманията, които са интересни за децата, с цел 

„манипулиране” техните силни страни за говорна изява, любопитство, доверие, 

въображение, преодоляване на повишената двигателна активност и бързата преходност 

от една дейност към друга. През 2018 г. логопедът работи и с деца, насочени от ОЗД - 

Дряново – клиенти на ЦОП за усъвършенстване на говорната техника, комуникативни 

умения за тяхната социализация. 

В работата с децата с общо недоразвита реч и със заекване, се отчита положителна 

динамика в развитието на речта.  

 

Цел 2. Социално включване и развитие на интегрираното обучение и 

осигуряване на равен достъп и качество на образованието на децата и учениците 

със специални образователни потребности. 

Община Дряново и училищните ръководства работят съвместно за разширяване на 

образователната интеграция на децата от етническите малцинства и тези със специални 

образователни потребности. 

За учебната 2017/2018 г. на територията на община Дряново функционират 1 

детска градина, 1 средно училище, 1 професионална гимназия и 1 възпитателно - 

училище интернат. 

За децата със специални образователни потребности в СУ „Максим Райкович" са 

осигурени ресурсни учители. В училището е обособен и кабинет за ресурсно подпомагане. 

В общообразователната среда са интегрирани 20 деца със СОП. 

Приоритет V: Насърчаване участието на децата 

Цел 1. Осъществяване на специална закрила за деца с изявени дарби 

 В бюджета на Община Дряново за 2018 г. са осигурени 3000 лв. за еднократно 

финансово подпомагане на деца с изявени дарби от общинските училища на територията 

на общината заели от първо до трето място в национални и международни конкурси в 

сферата на науката и изкуствата, които не са включени в програмата по чл. 11, а. 1 от 

Наредбата за условията и реда за осъществяване на специална закрила на деца с изявени 

дарби. Със заповед на кмета на община Дряново е назначена експертно - консултативна 

комисия, която разглежда постъпили искания и на основание Правилника за стимулиране 

на деца с изявени дарби през 2018 г. еднократно финансово подпомагане са получили 30 

деца в размер на 2640 лв. 

През изминалата година няма постъпили предложения до МОН за отпускане на 

едногодишна стипендия, съгласно Наредбата за условията и реда за осъществяване на 

специална закрила на деца с изявени дарби  

 

Приоритет VI: Мониторинг при спазване правата на децата и стандартите 

за качество на услугите за деца 

Цел 1. Спазване правата на децата на общинско ниво и стандартите за 

социални услуги за деца. 

За 2018 г. няма постъпили сигнали за нарушаване правата на децата. 
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Приоритет VII: Отдих, свободно време и развитие способностите на децата 

Цел 1. Увеличаване на децата, участващи в различни спортни, културни, 

развлекателни дейности, клубове по интереси и други занимания в свободното 

време. 

В община Дряново са създадени възможности за активно включване на децата в 

творчески дейности, кръжоци, курсове и олимпиади с цел стимулиране развитието на 

техните таланти. Извънкласните дейности се организират и по проекти на МОН. 

Провеждат се различни културно-масови и спортни мероприятия, чрез които се 

осмисля свободното време на подрастващите. 

Децата, потребители на ЦОП ползват безплатно услугите на Интернет центъра, 

библиотеката и формациите при НЧ "Развитие - 1869". Целта е развиване на социални 

умения, придобиване на нови знания и разширяване общата култура на децата.  

Децата, потребители на ДЦДВУ участват в организираните ателиета в центъра за 

изработка на мартеници и сувенири. Включват се в организираните тържества в за Баба 

Марта, 24 май, Коледа. Участват в коледното тържество, организирано от НЧ „Развитие 

1869“ – Дряново. 

По повод 1 юни Международния ден на детето Община Дряново, съвместно с 

МКБППМН организираха детски празник, включващ много игри, атрактивни конкурси и 

подаръци за децата. 
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