
Отчет 

 на дейностите по заложените цели в Програмата за закрила на детето за 

2018 г. на община Гълъбово, обл.Стара Загора 

          
Приоритетна област І: Намаляване на детската бедност и създаване на условия за 

социално включване за децата. 

Цели и изпълнение на дейностите: 

1. Гарантиране правото на детето да живее в сигурна семейна среда. 

През 2018 г. в ДСП/ОЗД – Гълъбово са постъпили 56 сигнала за деца в риск. Всеки 

постъпил сигнал е проучен и оценен и са предприети мерки по смисъла на Закона за закрила 

на детето. 

През 2018 г., са освидетелствани 41 деца от ТЕЛК и са подпомагани на основание чл.8д от 

ЗСПД/месечна добавка за деца с трайни увреждания/ в размер вариращ от 350.00 лв. до 930.00 

лв., предвид определения процент на нетрудоспособност. 

На основание чл.7, ал.1 от ЗСПД /месечни помощи за деца до завършване на средното 

образование, но не повече от 20-годишна възраст/ са подпомагани 784 деца. Същите не са 

освидетелствани от ТЕЛК и са обхванати от учебната система. По същият член са 

подпомагани в натура и 9 деца. 

На основание чл.7, ал.2 от ЗСПД/месечни помощи за деца до завършване на средното 

образование, но не повече от 20-годишна възраст, за деца настанени в семейството на 

роднини, близки или приемно семейство/ са подпомагани 20 деца настанени по реда на чл.26 

от ЗЗДет. 

На основание чл.7, ал.9 от ЗСПД/месечни помощи за деца до завършване на средното 

образование, но не повече от 20-годишна възраст, за деца с един жив родител/ са подпомагани 

21 деца. 

На осн.чл.9 от от ППЗСП/ месечна помощ за лица или семейства, чийто доход за 

предходния месец е по-нисък от диференцирания минимален доход/ са подпомагани 94 

семейства, като някои от тях са полагали обществено полезен труд за 14 дни по 4 часа, в това 

число са подпомагани и децата им. 

При нужда децата и семействата са насочвани да ползват и социални услуги в общността. 

2. Развиване на мерки в подкрепа на родителите при наличие на риск за детето от 

изоставяне. 

През 2018 г. ОЗД/ДСП – Гълъбово е работила с 38 деца, за които е предприета мярка за 

закрила в семейна среда по чл.23 от ЗЗДет и техните семейства. Мерките за закрила в семейна 

среда се изразяват в: осигуряване на педагогическа, психологическа и правна помощ на 

родителите или лицата, на които са възложени родителски функции, по проблеми, свързани с 

отглеждането, възпитанието и обучението на децата; насочване към подходящи социални 

услуги в общността; консултиране и информиране на детето в съответствие с неговата възраст 

и със степента на неговото развитие; консултиране и съдействие по въпроси на социалното 

подпомагане и социалните услуги; съдействие за подобряване на социално-битовите условия; 

социална работа за улесняване връзките между децата и родителите и справяне с конфликти и 

кризи в отношенията; проучване на индивидуалните възможности на детето и насочването му 

към подходящо учебно заведение; съдействие за устройване на подходяща работа на 

нуждаещи се навършили 16-годишна възраст, при установените в трудовото законодателство 

условия; насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното му време и 

други.  

През 2018 г. ОЗД/ДСП – Гълъбово е работила с 23 деца, за които е предприета мярка за 

закрила по чл.26 от ЗЗДет/ настаняване на дете в семейството на роднини или близки, 

приемно семейство, социална услуга – резидентен тип или специализирана институция/. 

Извън семейството се настанява дете, когато са налице основания по чл.25, ал.1, т.1-6 и чл.25, 

ал.2. Детето се настанява извън семейството, за да се опази неговото здраве и живот и 

основните му жизнени потребности да бъдат задоволени адекватно. За 2018г. общо 10 деца 

настанени за отглеждане в семействата на  близки и роднини са получавали месечни помощи 

по реда на чл.49 от ППЗЗДет, едно от които и месечна добавка за дете с увреждане. На 4 деца 

са отпуснати еднократни помощи по чл.48 от ППЗЗДет. Месечни средства по чл.50 от 



ППЗЗДет, получават и пет деца настанени в професионални приемни семейства. Едно дете 

получава месечна помощ по чл.51 от ППЗЗДет. 

Три деца настанени по реда на чл.26 от ЗЗДет са се подпомагали от отдел „СЗ” на осн. 

чл.9 от ППЗСП. 

През 2018 г. ОЗД/ДСП – Гълъбово е настанила едно дете в приемно семейство.  

В специализирана институция е настанено едно дете по здравни показатели.  

При настаняването на дете извън семейството ДСП/ОЗД – Гълъбово извършва проучване 

и оценка, изготвя социален доклад, издава административна заповед за неговото настаняване 

и участва в правна процедура по настоящ адрес на детето за настаняването му по съдебен ред. 

На 33 деца са издадени направления за ползване на социални услуги. По-голямата част от 

децата ползват предлаганите услуги в ДЦДМУ – Гълъбово. Две семейства – кандидати за 

приемни родители са насочени и са ползвали услугите на ЦОП – Харманли. 

 През годината в отдела са регистрирани 7 случая на бременни непълнолетни момичета. С 

цел своевременно уведомяване при раждането на дете от непълнолетна майка на родилното 

отделение към МБАЛ – Гълъбово са предоставени телефони за контакт с ОЗД при ДСП – 

Гълъбово. ОЗД получава информация и данни за бременни непълнолетни и от отдел 

„Социална закрила”. За непълнолетните майки и техните деца е предприета мярка  за закрила 

в семейна среда по чл. 23 от ЗЗДет и е уведомена РП – Гълъбово. 

За 2018 г. ОЗД/ДСП – Гълъбово е работила по 24 случая на непълнолетни майки и 

техните деца. 

За 2018 г., на територията на община Гълъбово,  няма изоставено дете на ниво родилен 

дом. 

3. Развитие на алтернативни семейни грижи. 

На територията на община Гълъбово има утвърдени 4 професионални приемни семейства. 

В едното от тях са настанени 2 деца, а в другите три по едно. Три от децата са осиновени от 

осиновители с обичайно местопребиваване в чужбина. При ежемесечните наблюдения на 

настанените деца е констатирано, че те се развиват нормално за възрастта, в която се намират. 

Потребностите им се задоволяват адекватно от приемните родители.    

На територията на община Гълъбово за 2018г. има утвърдени и вписани в регистъра за 

пълно осиновяване две семейства, които не са осиновили дете. За периода ОЗД наблюдава три 

осиновени деца и адаптацията им в семейството на осиновителите. 

ОЗД разполага с набор от информационни брошури и материали за същността на 

приемното родителство, с които се запознават гражданите. Назад във времето същите са били 

разпространявани на обществени места и институции на територията на Общината. 

Наблюденията на служителите от отдела са, че най-голям ефект за набиране на нови приемни 

семейства има предаваната информация сред населението от утвърдените вече такива. 

На приемните семейства и на семействата на деца настанени при близки или роднини, 

ежемесечно се осъществява наблюдение и консултиране. Същите се подпомагат финансово от 

страна на ДСП – Гълъбово на различни основания.  

 

Приоритетна област ІІ: Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование на всички деца. 

Цели и изпълнение на дейностите: 

1. Развиване на различни видове и форми на услуги, насочени към по-пълно обхващане на 

децата в образователната система. 

ОЗД/ДСП – Гълъбово поддържа регистър за деца необхванати от училище. За 2018г. има 

вписани 2 деца, които подлежат на задължително обучение. Децата са непълнолетни майки. 

 При допускане на повече от пет отсъствия по неуважителни причини от ученик и повече 

от три дни отсъствия по неуважителни причини при децата от предучилищните групи, с 

родителите на децата и самите деца се осъществява среща-разговор, в която се консултират 

относно техните права и задължения и налагането на административни наказания по реда на 

чл.347 от Закона за предучилищното и училищното образование.  

МОН предоставя ежемесечно информация по служебен ред на АСП, съгласно чл.17, ал.6 

от ППЗСПД за отсъствията през съответния месец от учебното заведение и детската градина, 

за което ДСП – Гълъбово предприема необходимите действия, съгласно законовата уредба.  



Представител на ОЗД – Гълъбово участва в Екипа за комплексно педагогическо 

оценяване към Регионално управление на образованието – Стара Загора, където се взема 

решение за отлагане обучението на детето поради здравословни причини по чл.36, ал.5 от 

Наредба № 5/2016 г.. Когато здравословното състояние на детето не позволява постъпване в 

първи клас и в удостоверението са направени препоръки за включването му в допълнителна 

подкрепа за личностно развитие, началото на училищното образование за това дете може да се 

отложи с една учебна година при условия и по ред, определени в държавния образователен 

стандарт за приобщаващо образование. 

Във връзка със създадения от МОН Механизъм за съвместна работа на 

институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст, в община Гълъбово са създадени 

четири екипа за обхват, в които са определени служители от ДСП – Гълъбово, община 

Гълъбово, РУ – Гълъбово, РУО – Стара Загора, директори на училища и педагогически 

специалисти. 

  През отчетния период община Гълъбово осигури условия за модерно качествено 

образование и възпитание на децата и учениците чрез насърчаване на техните интереси и 

заложби за достигане на европейски стандарти. 

През  2018 г., общинската образователна система обхваща 2 детски градини, 3 основни 

училища, 1 средно училище и 1 професионална гимназия. За обхващане на всички деца в 

предучилищно образование от 5-годишна възраст, отдел ”Образование” при община Гълъбово 

изготвя списъци на база ГРАО и изпраща до директорите на училища и детски градини. 

Обхванатост на децата от 5-годишна възраст: 2010/2011 г. – 93,7%; 2011/2012 г. – 94,0%; 

2012/2013 г. – 97,4%; 2013/2014 г. – няма необхванати деца; 2014/2015 г. – няма необхванати 

деца; 2015/2016 г. – няма необхванати деца, 2016/2017 г. – няма необхванати деца, 2017/2018 

г. - няма необхванати деца. 

Разкриване на необходимия брой подготвителни класове в училище и/или предучилищни 

групи в детските градини; срещи за информиране и мотивиране на родителите – 3 бр. 

подготвителни групи в учебните заведения с обхванати 46 деца; 130 деца в подготвителни 

групи в детските заведения. Във всички средищни училища в общината, за пътуващите деца 

от селските райони е осигурен безплатен транспорт, столово хранене и целодневна 

организация. 

Във всички училища на територията на община Гълъбово има разработени програми за 

превенция от отпадане от училище и програми за работа с ученици, системно непосещаващи 

училище, които се прилагат и спазват,  имат създаден регистър на отпаднали деца в училище. 

Екипите за обхват издирват учениците, които не посещават редовно учебните занятия. 

Има докладни записки от директорите на училища относно задържане на учениците, 

подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст до кмета на община Гълъбово, 

ДСП - Гълъбово и отдел ”Закрила на детето”. От своя страна кмета на общината изпраща 

уведомителни писма до родителите на учениците, непосещаващи редовно учебните занятия, в 

които се цитират разпоредбите на чл.347 от ЗПУО за налагане на парични глоби на 

родителите и издаване на наказателно постановление. ОЗД/ДСП – Гълъбово извършва 

проверка по подадените от директорите докладни,  предприема конкретни действия съгласно 

нормативната уредба на АСП и изпраща отговор до директора на конкретното училище за 

резултата. 

За учебната 2017/2018 г., община Гълъбово е издала 11 акта за установяване на 

административно нарушение по чл.347 от ЗПУО. 

С Постановление № 100/08.06.2018 г. на МС е създаден постояннодействащ  Механизъм 

за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. В община Гълъбово има 

създадени четири екипа, които следят за необхванати и незаписани деца и ученици. Екипите 

за обхват предприемат мерки за обхващане на децата, които не са били записани през 

предходната година, като посещават домовете им и провеждат разговори с родителите им с 

цел записване на децата в училище или детска градина, предлагат на компетентните 

институции предприемане на допълнителни мерки с оглед на прилагане на комплексен 

подход, включващ и налагането на наказания от компетентните органи за неспазването на 



задълженията на родителите по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и 

училищното образование, както и спиране на социалните помощи и предоставянето на 

помощи в натура по реда на Закона за семейни помощи за деца. 

Училищните дейности за превенция на отпадането включват организирането на среща с 

родителите на тема „Подобряване на взаимоотношенията семейство – училище”, относно 

ученици, допускащи неизвинени отсъствия. 

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

образователни потребности от община Гълъбово. 

Мерки и програми за превенция на отпадането: 

- Използване на интерактивни методи на преподаване в училищата; Оборудване на 

компютърни кабинети във всички училища; 

- Проведени обучения на учители: Учителите от всички училища са преминали 

квалификационен курс „Превенция на отпадане на учениците от училище”; 

 Развитие на извънучилищни дейности – клубове по интереси, кръжоци, танцови състави, 

вокални групи, ателиета – във всички училища и към читалищата, Дом на културата, Спортни 

клубове – борба, футбол, тенис на маса, бадминтон, хандбал и художествена гимнастика. 

Включване на учениците в проект „Твоя час“. Всички учениците от СУ „Васил Левски“ се 

включиха в най-мащабната инициатива „Бъди активен“. 

 

Приоритетна област ІІІ: Подобряване здравето на децата. 

Цели и изпълнение на дейностите: 

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

В ОЗД/ДСП – Гълъбово е предприета мярка за закрила по ЗЗДет както следва: 

По чл.23 от ЗЗД – мерки за закрила в семейна среда и по чл. 26 от ЗЗД – настаняване при 

близки и роднини и в приемни семейства. На  семействата ежемесечно се осъществява 

наблюдение и консултиране по въпроси свързани със здравето на децата, отнасящи се до 

извършването на профилактични прегледи и поставяне на задължителните имунизации от 

личните лекари. 

При подаване на молби-декларации/заявления в ОСЗ за получаване на детски надбавки на 

основание чл.7, ал.1 от ЗСПД, се изисква служебна бележка, удостоверяваща извършените 

задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар, а 

при липса на избор на личен лекар – от Регионална здравна инспекция. 

ДСП – Гълъбово поддържа контакт с личните лекари на децата, които своевременно ни 

уведомяват за пропуснати прегледи и имунизации. 

 Проведени са кампании сред учениците за здравословното хранене и начин на живот. 

Възпитават се умения и правилно поведение у децата при кризи и екстремни ситуации. 

 В плановете за час на класа, класните ръководители са включили тематични беседи за 

проблемите с наднормено тегло и начини да се преодолее този проблем. Сред учениците се 

разясняват вредите от нездравословното хранене, което води до затлъстяване, провеждат се 

кампании против тютюнопушенето. Отбелязва се 31 май – Световен ден за борба с 

тютюнопушенето. Медицинският специалист провежда беседи, обяснявайки вредата от 

приемане на психотропни вещества и рисково сексуално поведение. Отбелязва се 1 декември 

– Световен ден за борба със СПИН. 

           

Приоритетна област ІV: Повишаване ефективността на мерките за защита на децата 

всякакви форми на злоупотреба, насилие, експлоатация и рисково поведение. 

Цели и изпълнение на дейностите: 

През 2018 г., в ОЗД/ДСП – Гълъбово  са регистрирани 12 сигнала за насилие над деца, 

като 7 от тях са за непълнолетни майки.  

Във връзка с подадените сигнали и в срок от 24 часа за всеки получен сигнал е 

инициирана работна среща от ОЗД/ДСП – Гълъбово със задължително представените 

участници в Мултидисциплинарния екип на община Гълъбово, във връзка с писма 

№9104/0438 от 21.10.2014г. на РДСП – Стара Загора и № 9103-47 от 21.10.2014г. на АСП – 

София, относно взаимодействие при работа по случай на деца, жертва или в риск от насилие и 



за взаимодействие при кризисна интервенция. Всеки от сигналите е обсъден и своевременно е 

взето решение,  касаещо най-добрия интерес на детето. След проучване на регистрираните  

сигналите за насилие, от страна ОЗД/ДСП – Гълъбово са предприети конкретни действия, 

съгласно нормативната уредба по ЗЗДет. 

Два пъти в месеца ДСП – Гълъбово извършва обход за регистриране на деца извършващи 

просия или склоняване към такава. Обходите се извършват в града и в селата към Общината 

по предварително утвърден график. 

През годината ОЗД е извършил социални проучвания на общо 10 деца, които са 

извършили противообществени прояви и за които са образувани възпитателни дела. В 

зависимост от деянието и резултата от проучването положението на детето за него се 

предприемат и съответните мерки за закрила.  

 

Приоритетна област V: Правораздавателна и съдебна система, приятел на детето. 

Цели и изпълнение на дейностите: 

1. Гарантиране на ефективна система за детско правосъдие в условията на 

междуинституционално сътрудничество. 

ОЗД/ДСП – Гълъбово защитава правата и интересите на децата при изслушването им в 

административно или съдебно производство, съгласно чл.15 от ЗЗДет. Във връзка с чл.15, ал.6 

от ЗЗДет през 2018г., служителите на ОЗД/ДСП – Гълъбово са изготвели 30 доклада за 

Районен и Окръжен съд. 

ОЗД/ДСП – Гълъбово участва при разглеждането на възпитателни дела на малолетни и 

непълнолетни и защитава техните права и интереси.  

В училищата се провеждат дискусии по класове на тема „Ден без насилие в нашето 

училище“, разпространяват се нагледни материали, правят се презентации за ранна превенция 

на насилието между децата, разширява се обхвата на обучението по гражданско образование 

за правата на човека и правата на детето в основното образование и предучилищната 

подготовка, като се използват възможностите на общообразователната подготовка, 

извънкласните и извънучилищните дейности, тематични информационни срещи за превенция 

на насилието с органи на МВР и други институции на територията на община Гълъбово. 

 

Приоритетна област VI: Насърчаване участието на децата. 

В училищата се разширява информираността на децата относно техните права и 

задължения чрез извънкласни и извънучилищни форми. 

 

Приоритетна област VІI: Отдих, свободно време и развитие на способностите на 

детето. 

Цели и изпълнение на дейностите: 

ОЗД/ДПС – Гълъбово насърчава всички деца за участие в  клубове по спорт и интереси, 

състезания, конкурси и различни културни мероприятия, за да развиват своите способности и 

обогатяват знанията си в различни области.  Консултира децата да  запълват свободното си 

време с дейности подходящи за възрастта им.  

Учениците се включват във всички мероприятия, организирани от училището и общината. 

Продължава традицията в ПГЕЕ и II ОУ „Христо Ботев“ за издаване на училищен 

вестник. 

  

 

 

 

 

Изготвили: 

Жулиета Господинова – директор ДСП – Гълъбово 

Емилия Гочева – главен експерт „Образование“ в община Гълъбово  


