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Агенция за социално подпомагане

Дирекция социално подпомагане Добрич

ОБОБЩЕН ДОКЛАД

ПРИОРИТЕТНО НАПРАВЛЕНИЕ 1: РАЗВИТИЕ НА УСЛУГИ В
ОБЩНОСТТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ДЕЦА И СЕМЕЙСТВА В РИСК, 
ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СОЦИАЛНОТО ИЗКЛЮЧВАНЕ И ИЗОЛАЦИЯ В 
ОБЩИНИТЕ БАЛЧИК, ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО, ДОБРИЧ, ДОБРИЧКА, КАВАРНА, 
КРУШАРИ, ТЕРВЕЛ И ШАБЛА ЗА ПЕРИОДА 2011 - 2015 г.

На територията на Област Добрич е изградена мрежа за предоставяне на 
социални услуги на най-рисковите групи от населението, сред които децата и 
семействата в риск. Целта е да се предотвратят рисковете, водещи към социално 
изключване и изолация на индивиди и групи, а също така и да се подкрепят уязвимите 
семейства и деца и да се гарантира добрата грижа, социалната интеграция и 
благополучието в развитието на всяко дете, съобразно индивидуалните му 
потребности.

ОБЩИНА БАЛЧИК

В изпълнение на общинската стратегия и план за развитие на социалните 
услуги в община Балчик за периода 2011 - 2015 г. продължава изграждането на 
мрежата от достъпни и качествени социални услуги за повишаване качеството на 
живот на максимален брой деца и лица, попаднали или живеещи в риск, както и 
предоставяне на пълноценна грижа за създаване на условия за реално социално 
включване.

През месец септември 2013 г. е открит Център за обществена подкрепа с 
мобилна услуга с капацитет 15 места. Целевата група са семейства с деца в риск от 
изоставяне или с разрушени семейни връзки; приемни родители; осиновители; деца, 
настанени в семейства на близки и роднини; деца в риск от отпадане от училище; 
деца с противообществени прояви или поведенчески отклонения; деца жертви и 
извършители на насилие. През 2014 г. услугата се е утвърдила, като в плана за 2015 
г. е заложено и разширяване на обхвата й, с продължителност до месец май 2015 г.

Община Балчик е бенефициент по проект "И аз имам семейство". Екипът по 
приемна грижа има обучени и утвърдени 9 приемни семейства в които са настанени 

четири деца.
Община Балчик е осигурила на децата равен достъп до образователни услуги и 

превенция на отпадането от училище: всички деца на 5 и 6 години са обхванати в 
подготвителни групи в детските градини, осигурен е безплатен транспорт до 
училището в града и населените места. Общината финансира училищните столове и 
подпомага храненето на деца от социално-слаби семейства, което е довело до 
намаляване на броя на отпадналите от училище деца, по финансови причини. В 
Общински детски комплекс - Балчик са развити разнообразни извънучилищни 
дейности, като клубове по интереси, ателиета, детски работилници, занимания със 
спорт и изкуство, в които са включени над 800 деца от общината, съобразно техните 
интереси и потребности. В 10-те читалища в общината, в различните форми на работа 
са включени над 1000 души, в шест читалища са изградени компютърни кабинети с 
непрекъснат достъп до интернет и разнообразна информация.



ОБЩИНА ГЕНЕРАЛ ТОШЕВО

В изпълнение на приоритетната област от Стратегията, свързана с развитието 
на социалните услуги в общ. Генерал Тошево са провеждани разяснителни кампании 
за подбор и обучение на приемни родители. Подбрани са и обучени три приемни 
семейства за отчетния период. Същите отглеждат по едно дете, настанено от 
институция по съответния ред.

Планирано е разкриване на Център за обществена подкрепа с капацитет 20 
места. Услугата не е разкрита, тъй като за основен ремонт на предвидената общинска 
сграда не са осигурени капиталови разходи в размер на 40 000 лв.

В рамките на Проект за социално включване „С грижа за нашите деца" са 
приключили строително-монтажните работи на обектите. Подписано е споразумение за 
стартиране на заложените в проекта дейности. През 2014 г. е стартирала услугата 
„Здравни консултации за деца от 0 до 7 годишна възраст". В тази връзка педиатър, 
медицинска сестра и медиатор проследяват здравния статус на децата, попадащи в 
тази група на територията на Община Генерал Тошево. Общината очаква следващо 
финансиране от МТСП за стартиране и на следните услуги - „Формиране на 
родителски умения", „Семейно консултиране и подкрепа", „Интеграция на децата в 
подготвителните групи на детските градини", „Подготовка за равен старт в училище", 
„Подкрепа на деца в равностойно положение" и „Семеен център за деца от 0-3 г.".

През 2013 г. Община Генерал Тошево е сключила Меморандум за 
разбирателство с Фондация „Лумос" клон България, а през 2014 г. е сключила 
Допълнително споразумение към Меморандума за сътрудничество. В резултат на това 
здравен медиатор и медицинска сестра работят по превенцията от изоставяне на деца 
в институция и нежелана бременност, подкрепа на уязвими деца в риск и техните 
семейства и предоставяне на здравни консултации.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ

В изпълнение на общинската стратегия и план за развитие на социалните 
услуги в община Добрич за периода 2011 - 2015 г. продължава изграждането на 
мрежата от достъпни и качествени социални услуги за повишаване качеството на 
живот на максимален брой деца, попаднали или живеещи в риск, както и предоставяне 
на пълноценна грижа за създаване на условия за реално социално включване.

Със заповед на Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане 
от 10.02.2010 г. са разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип за деца (ЦНСТ) 
всеки един с капацитет 15 места, в които се предоставят социални услуги за деца от 7 
до 18-годишна възраст в среда близка до семейната. На 25.02.2011 г. е разкрит и 
ЦНСТ - 3 с капацитет 15 места за деца от 7 до 18-годишна възраст. Посочените 
социални услуги от резидентен тип са успешен резултат от закриване на Дом за деца, 
лишени от родителска грижа "Дъга" гр. Добрич. ЦНСТ предоставя социални услуги от 
резидентен тип на деца, включително и на такива с увреждания, напускащи ДМСГД - 
Добрич, както и на деца, останали без грижата на родител. През отчетния период са 
извършени дейности по подобряване на материалната обезпеченост и повишаване 
качеството на грижа, чрез разнообразяване, актуализиране на дейностите, 
повишаване на професионалните компетенции и умения на персонала.

На територията на гр. Добрич продължава предоставянето на социалната услуга 
в Приют за безнадзорни деца и сираци с капацитет 20 места, която е първата услуга 
резидентен тип за деца, разкрита в гр. Добрич. Тя предоставя краткосрочна грижа в 
среда близка до семейната. Услугата е предназначена за деца, спешно нуждаещи се от 
гарантиране на безопасността им и задоволяване на основните им потребности. 
Приоритетно в приюта се настаняват деца с предоставена полицейска закрила.

Център за обществена подкрепа към БЧК с капацитет 25 места и Център за 
обществена подкрепа - 2 с капацитет 30 места предоставят услуги в общността с цел 
подкрепа на семейства и деца в риск, превенция на изоставянето и повишаване на 
родителските умения. Персоналът е от квалифицирани кадри, отговарящи на 
изискванията и критериите на заемане на длъжността с оглед осигуряване качество на
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работа при предоставяне на социалните услуги: социални работници, педагози и 
психолози. ЦОП е услуга, предоставяща въвеждащо и/или продължаващо обучение на 
приемни семейства, кандидат-осиновители и семейства на роднини или близки в 
подготовката им да приемат дете и да осигурят качествена грижа, отговаряща на 
стандартите на услуги за деца.

От 2011 г. е планирано разкриване на Общностен център за деца и семейства 
по проект "Социално включване". Планираната услуга цели предоставяне на 
интегрирани услуги - здравни, социални и образователни за деца и семейства от 
уязвими етнически групи. Приключило е строителството на сградата и прилежащите 
площи и предстои стартиране на услугата. Общностният център ще предоставя 11 вида 
услуги за деца от 3 до 7-годишна възраст и техните семейства. През март 2015 г. са 
стартирали първите три социални услуги - „Семейно консултиране и планиране", 
„Формиране на родителски умения" и „Здравни консултации".

От 2012 г. Община Добрич участва в Националния проект "Приеми ме" на ОП 
РЧР, като успешно развива дейности по популяризиране и предоставяне на услугата 
"Приемна грижа". Увеличен е броя на приемните семейства и настанените в тях деца. 
През 2014 г. са утвърдени 12 приемни семейства, като в тях са настанени 14 деца. 
Екипът по приемна грижа към община Добрич осигурява и обучение на семейства на 
роднини или близки, в които има настанени деца.

В Общинския план за развитие на социалните услуги в община град Добрич за 
2014 г. са планирани приоритетно дейности по разкриване на нови услуги за деца и 
развиване на съществуващите. Планирано е разкриване на Звено "Майка и бебе" като 
социална услуга в общността, предоставяща временно настаняване до 6 месеца на 
бременни жени и майки в риск да изоставят децата си. Предвидено е капацитетът на 
услугата да бъде 6 места и екипът от специалисти да подпомага младите майки чрез 
социално, психологическо и юридическо консултиране и насърчаване на родителската 
привързаност. В плана за 2014 г. община град Добрич залага дейности по развиване 
на услугата Приемна грижа в партньорство с Фондация "Велуск" и с Международната 
федерация на Червения кръст/Червения полумесец по Проект "Програма за 
предоставяне на услуги и подкрепа на деца и млади хора, напускащи социалните 
институции", която не е стартирала до настоящия момент.

През 2012 г. е планирано разкриване на 4 бр. ЦНСТ за деца и младежи от ДДУИ 
с цел деинституционализация и предоставяне на социална услуга от резидентен тип в 
среда близка до семейната. Със заповед № 181 от 24.02.2015 г. на кмета на община 
град Добрич са разкрити 4 ЦНСТ за деца и младежи с увреждания. Сградите са 
изградени и оборудвани според изискванията. Центровете за настаняване от семеен 
тип са с капацитет 12+2, по Проект "Детство за всички" на ОП РЧР. Изпълнението на 
проектните дейности е планирано да продължи до м. октомври 2015 г., като от месец 
март започна преместването и настаняването на децата /младежите от ДДУИ 

Крушари.
С Протокол №34 от заседание на Общински съвет град Добрич от 29.07.2014 г. 

и Решение 34 - 8 е приета промяна на капацитета на ДЦДУ, чрез увеличаването му от 
58 на 70 места и численост на персонала от 22.5 на 28 щатни бройки. Увеличението 
капацитета на ДЦДУ е заложено в Областна и Общинската стратегия за развитие на 
социалните услуги в град Добрич 2001-2015 г., и в Годишен план 2014 г. за 
развитието на социалните услуги в община Добрич.

Общински съвет град Добрич от 29.07.2014 г. и Решение 34 - 8 е приета 
промяна на капацитета на ЦСРИ, чрез увеличаването му от 45 на 60 места и численост 
на персонала от 9 на 18 щатни бройки.

По отношение увеличаване капацитета на ЦСРИ и ДЦДУ, на основание чл.36 в, 
ал.1, т.1 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане е направено 
предложение до Изпълнителния директор на Агенция за социално подпомагане.
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ОБЩИНА ДОБРИЧКА

В изпълнение на приетите годишен план и общинска стратегия за развитие на 
социалните услуги 2011-2015 г. в община Добричка е стартирането на дейността на 
Център за обществена подкрепа в общината от 01.04.2011 г. с продължителност на 
услугата 11 месеца. Предвиденият брой деца от целевата група, включени в проекта 
са 50. ЦОП е предоставил следните социални услуги: мобилна социална работа и 
семейно консултиране, които са свързани с превенция на изоставянето, превенция на 
насилието и отпадане от училище, деинституционализация и реинтеграция на деца, 
обучение в умения на самостоятелен живот, консултиране и подкрепа на семейства в 
риск, консултиране и подкрепа на деца с противообществени прояви.

Експертният екип е провел срещи с деца от целевите групи на проекта и 
техните семейства преди и по време на функциониране на центъра, за да се осигури 
по най-добър начин проучването и удовлетворяването на техните потребности. Чрез 
проекта екипът е дал възможност да се работи и на мобилен принцип т.е. „на терен" - 
консултации на деца и семейства в семейна среда. Освен работата с деца по 
населените места, се работи с децата бенефициенти и техните родители и в „Центъра 
за обществена подкрепа", като им се предоставя възможност да използват социални 
услуги в оборудвания за целта офис. Създадени са условия за подпомагане и 
интегриране на децата и младежите в неравностойно положение в обществото чрез 
насърчаване на тяхната инициативност, придобиване на нови знания и умения, 
повишаване съзнанието им за значимостта на подобен опит; елиминиране на всяка 
форма на дискриминация и насърчаване равенството на всички обществени нива.

В Бюджет 2012 г. на община Добричка са били предвидени средства за 
дофинансиране на ЦОП. С Решение № 272/27.09.2012 г. Добрички общински съвет 
даде съгласие за разкриване на „Център за обществена подкрепа" от 01.10.2012 г. до 
01.11.2013, като местна дейност с капацитет 30 места и персонал 6 (шест)
специалиста. В годишните планове за 2013 и 2014 г. е било предвидено Центърът за
обществена подкрепа да стане делегирана държавна дейност, но до настоящия момент 
няма издадена заповед, социалната услуга да бъде делегирана от държавата дейност.

За създаване на нови социални услуги за деца и увеличаване на капацитета на 
съществуващите, които развиват и подкрепят форми на алтернативна семейна среда 
са заложени и изпълнени в годишните планове за 2011-2014 г. по Проект на 
социалното включване. Създаден е Общностен център в с. Стефаново за деца от 0 - 7 
г. Извършена е реконструкция на съществуващата детска градина, сградата е 
оборудвана и обзаведена с нова техника и съоръжения. През 2014 г. стартира
предоставяне на социални услуги в Общностния център с. Стефаново, сключено е
допълнително споразумение за финансиране на услугата. Срокът за предоставяне на 

социалната услуга е до 30.09.2015 г.
В рамките на отчетния период община Добричка е реализирала услугата 

„Допълнителна подготовка за равен старт в училище" за срок от 04.08.2014 г. до 
12.09.2014 г. В създаденото лятно училище са били включени общо 93 деца.

На 01.09.2014г., са стартирали услугите - „Здравна консултация за деца" (от 0 до 3 
г.) и „Здравна консултация за деца"(от 3 до 7 г.), със срок на предоставяне до 
30.09.2015г. Екипът реализиращ услугите включва следните консултанти - педиатър, 
стоматолог, медицинска сестра и медиатор. Услугите се реализират в 26 населени 
места на територията на община Добричка. В услугата „Здравна консултация за деца 
от 0 до 3 г.", към настоящия момент са вкючени общо 91 деца. В услугата „Здравна 
консултация за деца от 3 до 7 г.", към настоящия момент са включени общо 175 деца. 
От стартирането на услугата 01.09.2014 г. до 31.12.2014 г. са извършени общо 484 
здравно-профилактични прегледа на деца от 0 до 7 г. от педиатър и медицинска 

сестра, и 190 прегледа от стоматолог.
На 27.10.2014 г. е стартирала услугата - „Интеграция на децата в детските 

градини и в предучилищните групи/класове", с определен срок до 30.09.2015 г. 
Екипът на услугата се състои от социален работник и медиатор. Услугата е
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предоставена на 49 деца, които не посещават детска градина, от 10 населени места на 
територията на община Добричка. Населените места в общината се посещават от 
консултантите ежемесечно по предварително изготвен график.

Посредством работа на терен и извършени 81 домашни посещения екипът е 
идентифицирал потребителите, които приоритетно се нуждаят от ползване на 
услугата. Извършени са били 22 информационни срещи с кметовете в посочените 
населени места, с учителите и директорите на целодневните детски градини, с цел 
запознаване с услугата, очакваните резултати и планиране на съвместни дейности за 
реализирането й.

Приоритет за екипа на този етап е оказване на съдействие за подготвяне на 
задължителните медицински изследвания за постъпване в детска градина. Децата 
произхождат от семейства на безработни родители, или родители с ниски доходи, 
което води до невъзможност да заплатят транспортните си разходи до гр. Добрич и 
дължимата такса за задължителните медицински изследвания. От направеното 
проучване при проведените срещи с личните лекари на семействата и на 
лабораторията в ДКЦ 1 в гр. Добрич, се установи, че в случай на използвано право за 
направление за изследвания за дете, родителите следва да заплатят пълната сума за 
извършване на изследване за паразити, което е непосилно за социално слабите 
семейства. Консултантите към момента извършват проучвания колко от децата ще 
могат да получат направления и да се прецени каква сума ще е необходима за 
останалите деца включени в услугата, за да се потърсят източници за финансиране на 
дейността.

Работата с родителите има за цел да повиши мотивацията им за записване и 
осигуряване на редовни посещения на децата им в детската градина, посредством 
разясняване значението на предучилищната подготовка и определящата роля, която 
има за успешния старт на детето в училище. Почти всички семейства включени в 
услугата живеят в ромските квартали, общуват само на своя майчин език и не 
поддържат контакти извън своята общност, което налага извършването на групови 

занимания, за да се осъществи плавен преход в новата за децата среда.
Тече процедура по стартиране на услугата „Ранна интервенция на уврежданията 

чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията", „Индивидуална 
педагогическа подкрепа за деца с увреждания". „Семейно консултиране и подкрепа на 
родители на бебета и деца до 3 годишна възраст и на родители и деца от 3 до 7 
години" и „Формиране и развитие на родителски умения".

ОБЩИНА КАВАРНА

Годишните планове за развитие на социалните услуги в Община Каварна за 
годините в периода 2011 - 2014 г. са разработени в сроковете и реда, регламентирани 
в Закона за социалното подпомагане и в съответствие с Общинската стратегия, която е 
неразделна част от Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област 

Добрич за 2011/2015 г.
Стратегията създава възможност да се изгради мрежа от устойчиви, необходими 

и желани услуги в общината. Тя е основана на визията за достъпни, качествени и 
ефективни социални услуги, отговарящи на нуждите на потенциалните потребители с 
ангажираното участие на всички заинтересовани страни.
На 01.09.2014 г. в Община Каварна се реализира социална услуга в общността - 
„Център за обществена подкрепа" с капацитет 25 потребителя. Центърът за 
обществена подкрепа е делегирана от държавата дейност, управлението е 
предоставено на външен доставчик, фирма „СОНИК СТАРТ" ООД.

В центъра се предлагат комплекс от социални услуги, насочени към превенция 
на изоставянето на деца, превенция на насилието и отпадане от училище, 
деинституционализация и реинтеграция на деца в биологичното семейство, обучение в 
умения за самостоятелен живот и социална интеграция на деца от институции, 
консултиране и подкрепа на семейства в риск, оценяване и обучение на бъдещи 
приемни родители и осиновители, консултиране и подкрепа на деца с
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противообществени прояви. В центъра се усъвършенстват разнообразен спектър от 
социални услуги за деца и семейства, в подкрепа на специфичните им нужди и 
личностно им развитие. Целта е подобряване качеството на живот на потребителите 
в семейната и социалната среда. Развитие на техните ресурси чрез информиране, 
насочване, консултиране, превенция, както и ангажиране на широката общественост 
със социално значими теми. Постигане на устойчиво взаимодействие между партньори, 

работещи в сферата на закрила на детето.
Добри практики в община Каварна е реализирането на:

- Програма „Професионално ориентиране". Това е стажантска програма подпомагаща 
кариерното развитие в областта на социалната сфера.

- Доброволческа програма за една по-добра алтернатива пред младите хора .

- Лятна ваканционна програма за потребителите и доброволците.
- Кампанийна дейност на регионално и национално ниво. Организиране на конкурси, 

изложби, семинари и други мероприятия.
- Провеждане на пленери, кръгли маси и други обществени форуми.
- Обмяна на опит, иновативни подходи, стратегии и идеи в работата, провокиращи 

общественост,партньори и приятели.

ОБЩИНА КРУШАРИ

Основната цел на приоритетно направление 1 е свързана с повишаване на 
уменията и социалната грамотност на родителите, семейно планиране, осигуряване на 
здравни грижи и консултации за повишаване на здравната култура на родителите и 

на деца от рискови групи.
За реализиране на дейностите и мерките по посоченото приоритетно 

направление община Крушари разчита основно на проект „Комплекс за социални 
услуги за деца от 0 до 7 години и техните семейства" по проект „Социално 
включване", финансиран от МТСП. Реализираното на дейностите по проекта се е 
оказало изключително трудно предизвикателство, поради специфичността на 
провежданите тръжни процедури, закъснения в сроковете при разглеждане на 
представените в общината и в МТСП документи за проведени търгове за избор на 
доставчик или консултанти. В хода на реализиране на проекта, планирани дейности са 
били променяни едностранно от МТСП, отпадали са цели бюджетни пера и позиции, 
включително и закупуването на транспортни средства, което в конкретния случай 
напълно е изключило предоставянето на мобилна услуга в населените места от 
общината.

За периода 2011-2014 г. са били извършени строително-ремонти дейности по 
изграждането на Комплекса за социални услуги и кабинет по превенция на детското 
здраве. Доставено е обзавеждане за Комплекса през 2014 г., като са оборудвани зала 
за групови консултации, кабинет за индивидуална работа с родители и деца и кабинет 
за екипни срещи. Комплексът не е снабден с необходимата компютърна и 
презентационна дейност, поради неприключила тръжна процедура.

Проблем по изпълнението на мерките и дейностите в това приоритетно 
направление се е оказало и намирането на медицински персонал за предоставяне на 
здравни консултации за бебета, деца и бъдещи родители, както и за всички останали 
позиции, свързани с предоставянето на дейностите по интеграция на децата в 
училищата и детските градини, формиране на родителски умения, семейно 
консултиране и подкрепа. Търговете за избор на необходимите специалисти са били 
обявявани над 6 пъти само за календарната 2014 г., но все още липсват достатъчен 
брой подадени и оценени заявления.

Успешно е изпълнена мярката „Включване на 100% от децата в предучилищна 
възраст в детска градина и на 100% от децата в задължителна училищна възраст в 
подходяща форма на образование". Осигурен е специализиран транспорт за децата в 
зависимост от възрастта им до детските градини и училища за всички населени места. 
Чрез промяна в общинската нормативна уредба от 2011 г. е отпаднала таксата за деца
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на 5 и 6 години, редовно посещаващи ЦДГ, като средствата се осигуряват ежегодно от 
общинския бюджет.

Целенасочената политика на общинското ръководство за подобряване на 
привлекателността на училището и мерки за превенция на отпадането в рамките на 
училищния процес е била съчетана и с участието на общината в различни схеми на ОП 
РЧР. През 2014 г. община Крушари реализира проект „Различни заедно" в две 
общински училища - в с. Крушари и с. Лозенец, като в дейностите по проекта са 
включени деца, които трудно се справят с усвояването на българския език, като 
същевременно чрез проекта са се реализирали различни извънкласни дейности - 
отбор по хокей на трева, вокална група, кръжок по дърворезба. Бюджетът на проекта 
възлиза на 82172 лв., а продължителността му е 10 месеца. Финансирането е 
осигурено по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси", Схема за 
безвъзмездна финансова помощ "Образователна интеграция на децата и учениците от 
етническите малцинства".

За по-пълното обхващане на децата в предучилищна подготовка в рамките на 
Проект „Комплекс за социални услуги за деца от 0 до 7 години и техните родители" са 
организирани летни предучилищни групи към детските градини за обучение в умения 
за по-ефективна социализация и усвояване на български език от децата-билингви от 
етнически общности в неравностойно положение в детските градини в селата Крушари 
и Лозенец.

В изпълнение на "Осигуряване на достъп до адекватна и гъвкава дневна, 
почасова и заместваща грижа за поне 30% от децата с увреждания според вида на 
техните увреждания, отглеждани в семейна среда" е организиран транспорт, с който 
деца с увреждания от съседните на общинския център населени места да посещават 
ДЦДУ в с. Крушари, който е с капацитет 20 деца.

ОБЩИНА ТЕРВЕЛ

С цел преодоляване на социалното изключване и социалната изолация на децата и 
техните семейства община Тервел приоритетно провежда мерки за интегриране на 
деца с увреждания в масови детски градини и училища.

Всички детски заведения в общината са достъпни за деца с увреждания. В 
дирекция "Социално подпомагане" са регистрирани 30 деца с увреждания на 
територията на общината. Двадесет и две деца със специални образователни 
потребности посещават общообразователни училища. За двадесет от тях има 
определен ресурсен учител, логопед и психолог. Шест от децата се обучават в 
помощно училище, осем ползват социална услуга в общността към дневни центрове за 
деца с увреждания гр. Добрич, едно дете посещава детска градина. Останалите деца 
се отглеждат в по-затворена семейна среда, но получават необходимите консултации и 
насоки от социалните работници в отделите "Закрила на детето" и „Социална закрила" 
на дирекция "Социално подпомагане" Тервел.

Обезпечено е транспортирането на децата от всички населени места в общината до 
средищните училища. Въведеното през 2011 г. организирано извозване със 
специализиран превоз на учениците от кв. "Север" в гр. Тервел до СОУ "Йордан 
Йовков" е довело през годините до намаляване отпадането на ученици от ромски 
произход. Чрез одобрен проект по Национална програма "От социални помощи към 
заетост" е осигурена заетостта на 478 социално слаби лица в 20 населени места от 
община Тервел, като 84% от тях са представители на ромския етнос.

При подбора на безработни лица за заетост едно от основните правила, което води 
служителите на общинска администрация е: „Да задържим децата от рисковите 
малцинствени групи в училище, като осигурим работа на родителите".

МКБППМН активно работи с органите на образованието за обхващане на 
подлежащите на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище. 
По предложение от МКБППМН са поставени под обществено-възпитателен надзор 
ученици, които не посещават училище. Децата се консултират от обществените 
възпитатели в посока за развиване на нагласи и мотивация за учене.
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Реализирани са значителен брой дейности и информационни кампании във всички 

общински училища и ПГТО "Дочо Михайлов" по следните програми:

1. Общинска програма за превенция на насилието между учениците (2011-2015 г.)
2. Общинска програма и мерки за организиране и провеждане на дейности на 

МКБППМН при Община Тервел, за реализиране на задачите по Плана за 
действие към Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.)

3. Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на 

хора.
За периода 2011 г. - 2014 г. към Общинския детски комплекс "Малкият принц" 

град Тервел е работила школа по изобразително и приложно изкуство (ШИПИ), школа 
по модерен балет и мажоретни танци, клуб„Химия и околна среда", клуб „Автентичен 
фолклор", клуб „Пея и танцувам за моя роден град Тервел ", група „Работа с деца с 
увреждания".

Децата са участвали в множество общински, регионални, национални и 
международни конкурси и фестивали, завоювайки много награди. Всяко лято се 
провежда ваканционна програма "Наше лято", в която активно се включват и 
гостуващите деца в общината.

В ОУ „Васил Друмев" с. Орляк продължава да работи кабинет за извънкласни 
занимания в 7 групи - «Фолклор на етносите» от II до VIII клас. Учениците проявяват 
целогодишен интерес и постоянство в реализирането на дейността му. Община Тервел 
финансира всички гостувания и участия на ДФТА „Калинка Вълчева" при НЧ „Димитър 
Дончев - Доктора" гр. Тервел. В ансамбъла неуморно работят и се забавляват над 130 
деца от различни възрастови групи и етноси.

ОБЩИНА ШАБЛА

В приетата общинска стратегия 2011 г. - 2015 г. е предвидено разкриването на 
Център за обществена подкрепа с мобилна услуга в гр. Шабла, с капацитет 20 места и 
срок за стартиране на услугата през 2013 г. Със свое решение от м. юли 2013 г. 
Общински съвет е разкрил услугата с капацитет 15 потребители, като делегирана от 
държавата дейност. С последващо решение от м. декември 2013 г. Общински съвет е 
определил нова сграда за разкриването на ЦОП, което е довело до забавяне на срока 
за стартиране, но е предпоставка за по-добри условия за работата с деца и техните 
семейства. За целта е изготвен и през 2014 г. е реализиран проект за основен ремонт 
на сградата. След издаването на заповед, съгласно закона, социалната услугата в 
общността може да стартира. До стартирането на ЦОП в Шабла подкрепа в единични 
случаи за семействата на деца с увреждания може да се оказва от Центровете за 
обществена подкрепа в Балчик и Каварна.

Във връзка с общинските политики и мерки за осигуряване на правото на 
децата на достъп до образователни услуги и превенция на отпадането от училище са 
наложени мерки за включване на поне 90% от децата в предучилищна възраст в 
детска градина и на 90% от децата в задължителна училищна възраст в подходяща 
форма на образование. Осигурен е специализиран транспорт с 2 броя ученически 
автобуси с придружаващи учениците лица.

Работи се с родителите относно контрола на посещаемостта, в следствие на което е 
постигнат висок обхват на децата в предучилищна възраст и пълен обхват в 
училищния процес, реализирани са редица проекти за подобряване на материалната 
база.

В предучилищните заведения има случаи на нередовно посещение на училищните 
занимания, но няма установени отпаднали от училище - осигурен е обхват на 6- 
годишните в подготвителни групи, води се допълнителна работа по проект на МОН за 
деца, не добре владеещи български език. В детските градини се реализира проект по 
НП „С грижа за всеки ученик", модул „Осигуряване на допълнително обучение за деца 
от подготвителни групи".
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В приетата общинска стратегия 2011 г. - 2015 г. е предвидено разкриването на 
Кризисен център в Шабла с капацитет 10 потребители и стартиране на услугата през 
2014 г. Целевата група са за деца и възрастни, преживели домашно насилие, трафик, 
сексуално насилие, психологически тормоз на работното място, училищно насилие. 
През 2014 г. е изготвен и очаква одобрение проект за ремонт на сградата, определена 
за разкриване на услугата. При одобряването му може да започнат процедурите по 
стартиране на услугата до края на 2015 г. или в началото на 2016 г.

С цел превенция на рисково поведение и подкрепа за преодоляване на 
последиците от него при деца и младежи в Общински детски комплекс - Шабла, се 
развиват разнообразни извънучилищни дейности, след проучване и съобразяване със 
заявените интереси на учениците. В част от групите в детската градина и читалищата 
съществуват възможности за разнообразни занимания на децата. Съществуващите 
спортни клубове работят основно с деца и ученици. Почти всички форми са безплатни 
или с минимално заплащане. Условията предполагат ефективна интеграция и социално 
включване на подрастващите.

Разкриване на Ресурсни кабинети за работа с деца със специални образователни 
потребности в детски градини и училища, с места за рехабилитация, целяща 
релаксиране и концентрация. За община Шабла са осигурени редовни посещения на 
ресурсен учител в детските градини и училищата.

Осигуряване на качествена интегрирана предучилищна подготовка и образование 
за поне 70% от децата с увреждания. В Община Шабла - броят на децата с 
увреждания не е голям; в групите за задължителна предучилищна подготовка и 
училищата е постигнат пълен обхват. В община Шабла в детските заведения и 
училища се осигурява достъп за деца с увреждания.

9305 град Добрич, бул. „Добруджа " 8 а  Тел.: (058) 667 934 E-mail: ossp@abv.bg 
dsp-dobrich@asp.government.bg
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