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ППррииллоожжееннииее  ккъъмм  РРеешшееннииее  №№  112255//0066..0066..22001133  гг..  

ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА    ССООППООТТ  

  

ППРРООГГРРААММАА  ЗЗАА  ЗЗААККРРИИЛЛАА  ННАА  ДДЕЕТТЕЕТТОО  

ЗЗАА  22001133  ––  22001144  гг..  

  

  
Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти 

- Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето, Национална програма за закрила на детето, 
както и Стратегията за развитието на социалните услуги в Община Сопот 2010-2015 г. Общинската програма документира 
волята и готовността на институциите в общината за повишаване качеството на живот на децата. 

 
Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето -„Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години”. 
Закрилата на детето се основава на следните принципи: 

 зачитане и уважение на личността на детето; 

 отглеждане на детето в семейна среда;  

 осигуряване най-добрия интересна детето;  

 специална закрила на дете в риск;  

 насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето; 

 подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални 
качества и грижа за тяхната професионалнаквалификация; 

 временен характер на ограничителните мерки; 

 незабавност на действията по закрила на детето; 

 грижа в съответствие с потребностите на детето; 

 осигуряване развитието на дете с изявени дарби; 

 насърчаване на отговорното родителство; 

 подкрепа на семейството; 

 превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;  

 контрол по ефективността на предприетите мерки. 
Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на 

детето като правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото 
семейство на местно ниво и целенасочена работа във всички основни области - образование, здравеопазване, спорт и 



 2 

свободно време, културни дейности, социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и 
сигурност. 

 
Основни приоритети:  
1. Социална политика. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата -

политики за подкрепа на детето и семейството. 
2. Образование.Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на 

всички деца. 
3. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата. 
4. Участие на децата. 
5. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация 
6. Спорт, култура, свободно време и отдих. 
7. Информационно общество,медийно пространство. 
Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в Община Сопот и са 

предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и 
безопасността на децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за 
детето в отделните сектори и за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината 
във всички сфери на обществения живот. 

Общинската програма за закрила на детето е разработена за периода от април 2013 до април 2014 година. 
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ПРИОРИТЕТ І : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА – 

ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕТЕТО И СЕМЕЙСТВОТО  

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

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

1.1. Подкрепа на семействата и изпълнение на 
основната цел на Закона за закрила на детето – 
отглеждане на децата в семейна среда чрез развитие на 
алтернативни услуги, предприемане на мерки за закрила 
– превенция и реинтеграция, както и предоставяне на 
финансови помощи.  
 
1.2 Предоставяне на социални услуги и дейности за 
предотвратяване изоставянето на деца и настаняването 
им в специализирани институции. 
 
 
1.3. Насочване към програми за заетост и финансова 
подкрепа на семейства, отговарящи на условията за 
месечно социално 
подпомагане за децата, които отглеждат. 
 
1.4. Взаимодействие между Отдел "Закрила на детето" и 
МБАЛ – Карлово за превенция на изоставянето на ниво 
Родилен дом чрез осигуряване на психологическа и 
правна помощ и консултиране на родителите и 
насочване на децата и семействата към социални услуги 
в общността. 
 
1.5. Финансово подпомагане на семействата с деца до 
завършване на средно образование на детето, но не 
повече от 20 г. възраст, обвързана с редовното 
посещаване на училище. 

ДСП – ОЗД - Карлово 

 

 

 

 

Община Сопот  

ДСП – Карлово 

ЦОП – гр. Сопот 

ДЦДУ гр. Сопот 

 

 

Община Сопот 

ДСП – Карлово 

 

 

ДСП – ОЗД – Карлово 

МБАЛ - Карлово 

ЦОП гр. Сопот 

 

 

 

ДСП – Карлово 

 

 

 

ЦОП – Сопот, 

Община Сопот 

 

 

 

 

 

 

За всички дейности 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции и по 

проект. 
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1.6. Организиране на информационни кампании и беседи 
сред маргиналните групи за насърчаване на отговорното 
родителство. 

2. Развиване и 
предоставяне на 
социални услуги в 
общността за подкрепа 
на децата и 
семействата. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Превенция на 
изоставянето и 
насърчаване на 
отглеждане на дете с 
увреждания в 
семейството. 

2.1. Продължаване на кампанията по набиране, 
проучване и обучение на приемни семейства. 
Увеличаване броя на приемните семейства с най-малко 
пет  такива през 2013 г. 
 
2.2. Консултиране, насочено към подобряване на 
качеството на грижа за настанените деца в семейства 
на роднини и близки и в приемни семейства. 
 
2.3. Осигуряване на обучение на кандидат-осиновители и 
подкрепа в следосиновителния период.  
 
2.4. Популяризиране на възможностите на социалните 
услуги за начините и видовете на подкрепа на деца и 
семейства в нужда. 
 
 
 
 
 
3.1. Разширяване обхвата и подобряване на 
предоставяните социални услуги за деца с увреждания и 
техните семейства. 
 
 
3.2. Реализиране на дейностите по Националната 
програма за гарантиране на правата на децата с 
увреждания 
 
 
 
3.3. Диагностика и комплексно оценяване на 

ДСП – ОЗД - Карлово 

ЦОП – Сопот 

 

 

ДСП – ОЗД - Карлово 

ЦОП – Сопот 

 

 

ДСП – ОЗД - Карлово 

ЦОП – Сопот 

 

ЦОП - Сопот 

Община Сопот 

ДСП - Карлово 

Дневен център за деца с 

увреждания - Сопот 

 

 

 

ДЦДУ гр. Сопот 

Община Сопот 

ДСП - Карлово 

 

ДСП - Карлово 

Община Сопот 

Дневен център за деца с 

увреждания - Сопот 

 

Община Сопот 

ЦОП – Сопот 

Учебни заведения 

ДЦДУ гр. Сопот 

 

 

 

 

 

 

 

 

За всички дейности 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За всички дейности 

в рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 
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индивидуалните  
потребности и ресурсите на дете с увреждане в най-
ранна възраст и подкрепа на неговото семейство чрез 
предоставяне на социални услуги, социални добавки и 
помощни средства и медицински изделия, компенсиращи 
дефицита на детето. 
 
3.4. Промяна на обществените нагласи спрямо децата с 
увреждания. 
 
3.5. Предоставяне на приемна грижа за деца с 
увреждания като мярка за закрила. 

 

 

ДСП – ОЗД - Карлово 

ЦОП – Сопот 

Община Сопот 

ДСП – ОЗД - Карлово 

институции 

 

 

 

 

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

ДЕЦА 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

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

1.1. Прилагане на система за оценка и превенция на риска 
отт отпадане от училище. Събиране на информация за 
необхванати,  
отпаднали и застрашени от отпадане ученици в 
общинските училища. Предоставяне на отчет два пъти в 
годината на експерт „Образование, култура и 
здравеопазване” от училищните ръководства. 
 
1.2. Координация между институциите при работата с 
деца, отпаднали от учебния процес и такива, за които 
съществува риск от отпадане. Съдействие и 
консултиране на семействата с цел връщане на децата 
им в образователната система. 
1.3. Обучения на учители за формиране на знания, умения 
и компетентности за работа в интеркултурна среда. 
 
 
1.4. Повишаване ролята на училищните настоятелства в 

Общинска администрация 

Учебни институции 

 

 

 

 

 

Община Сопот 

Училищни ръководства 

ДСП – ОЗД - Карлово 

МКБППМН 

ЦОП – гр. Сопот 

Училищни ръководства 

Община Сопот 

 

Училищни ръководства 

Ръководства на ЦДГ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всички дейности в 

рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 
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създаването на стимулираща учебна среда чрез 
разработване на проекти по програма за образование. 
 
1.5. Обхващане на децата на 5годишна възраст в 
предучилищна подготовка. 

 

Община Сопот 

Учебни институции 

2. Продължаване на 
политиката за 
включващо 
образование на децата 
със специфични 
образователни 
потребности от 
общината. 

2.1. Подобряване на системата за комплексно 
педагогическо оценяване на деца със специални 
образователни потребности /СОП/ и въвеждане на 
индивидуални програми в общообразователните 
училища за децата и учениците с обучителни 
затруднения. 
 
2.2. Провеждане на периодични обучения на учители и  
възпитатели, които работят с деца със СОП в 
общообразователната среда. 
 
 
 
2.3. Организиране на кампании за информиране на 
семействата на деца с увреждания за правата, 
задължения и възможностите за ранно включване на 
децата в образователната система. Провеждане на кръгла 
маса на тема „Състояние и перспективи при обучението 
на деца със СОП в Община Сопот”. 

Ръководства на детски 

заведения и училища 

ДСП – Карлово, 

Дирекция “Специализирани 

дейности” – експерт 

„Образование, култура и 

здравеопазване”  
Ръководства на детски 

заведения и училища 

ДСП гр. Карлово 

Общинска администрация 

Община Сопот 

Учебни институции 

ЦОП – Сопот,  

ДЦДУ гр. Сопот 

 

 

 

Всички дейности в 

рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

3. Обхващане и 
задържане на ромските 
деца и ученици в 
образователната 
система, осигуряване 
на качествено 
образование в 
мултикултурна 
образователна среда. 

3.1. Гарантиране правото на равен достъп до качествено 
образование на ромски деца и ученици в детски градини 
и училища. 
 
3.2. Интегриране на деца от ромски произход в 
образователната система чрез прилагане на подходящи 
обучителни методи и работа със семействата. 
 

Община Сопот 

Ръководства на детски 

градини и училища. 

 

Община Сопот 

Ръководства на детски 

градини и училища. 

ЦОП - Сопот 

 

Всички дейности в 

рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции и по 

проект за социално 

включване 

ПРИОРИТЕТ ІII: ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ 
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 
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Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1. Мерки за 
подобряване на 
майчиното и детското 
здраве на 
територията на 
общината. 

 

1.1. Стимулиране на посещения при личен лекар и 
специалист  
от бременни и родилки, както и от майки с деца от  
етническите малцинства, при които е установен 
здравословен проблем. 
 
1.2. Извършване на детски консултации, профилактични 
прегледи и имунизации на децата от етническите 
малцинства, непосещаващи детски заведения и 
училища. 
 
1.3. Осигуряване на социална и психологическа подкрепа 
в родилно отделение на непълнолетни майки. 

Лични лекари 

Община Сопот - ЦОП  

ДСП – ОЗД - Карлово 

 

 

Лични лекари 

 

 

 

ДСП - ОЗД- Карлово 

МБАЛ - Карлово 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

2. Разширяване на 
профилактичните 
мерки за опазване 
здравето на децата 

2.1. Оптимизиране на дейността на училищното 
здравеопазване чрез провеждане на здравни беседи, 
тренинги, прожектиране на филми по различни здравни 
теми и проблеми. 
 
 
2.2. Осигуряване на здравни услуги сред децата в 
образователната система, както и специализирани 
часове по здравно образование. 
 
2.3. Провеждане на информационни кампании за 
повишаване на информираността на децата за 
разпространението на ХИВ/СПИН и употреба и 
злоупотреба с психоактивни вещества; зависимости; 
полово предавани инфекции и превенция на рисковото 
сексуално поведение. 
 
2.4. Провеждане на кампании за борба с гръбначните 
изкривявания  

Ръководства на училища и 

детски градини 

 Медицински специалисти в 

училищата и детските 

заведения в община Сопот 

 

Ръководства на училища 

Медицински специалисти 

МКБППМН 

 

 

 

Медицински специалисти в 

учебните заведения 

Общопрактикуващи лекари 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорната 

институци 

3. Повишаване на 3.1. Провеждане на здравнообразователни кампании и Община Сопот В рамките на 
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здравните познания и 
култура на децата и 
семействата от 
ромската общност 

беседи, насочени към подрастващите, младите хора и 
техните родители за начините за предпазване от 
нежелана и ранна бременност; опасностите, които крие 
ранната бременност за майката и бебето. 
 
3.2. Осъществяване на контакт с Национална мрежа на 
здравните медиатори и проучване на възможността да 
бъде назначен здравен медиатор за Община Сопот, 
който да бъде в помощ и подкрепа на ромското 
население при комуникацията им със здравните власти. 

Училищни ръководства 

Медицински специалисти 

 

 

 

Община Сопот 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

По проект 

ПРИОРИТЕТ IV : 
НАСЪРЧАВАНЕ НА ДЕТСКОТО УЧАСТИЕ 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1. Гарантиране правото 
на децата на участие в 
процесите на вземане 
на решения. 

1.1. Участие на ученическите съвети на всички училища 
на общината в разработване на политиката на 
съответното училище. 
 
1.2.  Развитие на ученическото самоуправление чрез 
съответни дейности. 

Училищни ръководства. 

Младежки организации 

 

 

Училищни ръководства 

ЦРД -Сопот 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

2. Повишаване на 
информираността на 
децата за техните 
права. 
 

2.1. Разширяване обхвата на обучението по правата на 
човека и правата на детето в средното образование и 
предучилищната подготовка и възпитание, като се 
използват възможностите на общообразователната 
подготовка, извънкласните и извънучилищни дейности. 
Запознаване с нормативната уредба, свързана със 
защита правата на децата. 
 
2.2. Популяризиране на специализираната електронна 
страница на ДАЗД 
http:⁄⁄www.stopech.sacp.government.bg. и ЦКБППМН 
във всички училища. 

Ръководства на детски 

градини и училища,  

ЦРД -Сопот,  

ЦОП -Сопот,  

ДСП – Карлово 

 

 

 

 

Училищни ръководства 

МКБППМН 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 3. Сътрудничество 
между  
младежки съвети,  

3.1. Насърчаване и подкрепа на различни ученически и 
младежки инициативи за обогатяване на културния и 
социален живот на младите хора в община Сопот. 

Община Сопот 

ЦРД -Сопот 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 
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парламенти и други с 
местните власти. 

институции 

ПРИОРИТЕТ V: 
ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

1. Изпълнение на 
целите, заложени в 
Националния план за 
превенция на 
насилието над деца – 
2012-2014 г. 

 
 

1.1. Повишаване на ефективността на мерките за 
закрила на децата от насилие. 
 
1.2. Разширяване на достъпа и на видовете услуги за 
работа с деца в случаи на насилие и рехабилитация на 
деца и семействата. 
 
1.3. Повишаване и укрепване на професионалния 
капацитет на специалистите, работещи с деца. 

Училищни ръководства 

ДСП - Карлово 

РУ”Полиция” - Карлово 

Инспектор ДПС 

Община Сопот 

ЦОП – Сопот 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

2. Повишаване 
осведомеността на 
обществото, децата и 
на техните семейства 
относно правата на 
детето, насилието над 
деца и за стимулиране 
на активното им 
участие в 
противодействие на 
насилието 

2.1. Консултиране на децата и техните семейства за 
предотвратяване на всички форми на насилие и 
злоупотреба в часовете на класа, родителски срещи и 
др. подходящи форми. Провеждане на беседи по 
толерантност и ненасилие като превенция и защита от 
насилие. 
 
2.2. Подобряване на системата за сигнализиране на 
компетентните органи в случаите на злоупотреба с дете. 
 
 
2.3. Продължаване провеждането на дейностите по 
Националната програма “Работа на полицията в 
училище “. 
 
2.4. Разпространение и популяризиране на 
информационни материали в училищата за превенция 
на насилието между и върху деца. 

Училищни ръководства 

Инспектор ДПС 

ДСП - Карлово 

РУ”Полиция” - Карлово 

 

 

ДСП – Карлово 

Община Сопот 

РУ”П” гр. Карлово 

 

 

РУ”П” гр. Карлово 

Детска педагогическа стая 

 

 

Училищни ръководства 

МКБППМН 

ЦОП – гр. Сопот 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

3. Подобряване  
ефективността на 

3.1. Спазване на правата и задълженията на органите по 
закрила на местно ниво по изпълнение на 

ДСП – Карлово 

Община Сопот 
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системата за превеция 
за работа с деца, 
жертви на насилие – 
подобряване на 
сътрудничеството и 
координацията между 
органите по закрила на 
детето на местно ниво 

Координационния механизъм за взаимодействие при 
работа в случаи на деца – жертви на насилие или в риск 
от насилие, както и за взаимодействие при кризисна 
интервенция. 
 
3.3. Незабавно реагиране при сигнал за насилие и 
предприемане на бързи, адекватни и координирани 
действия за закрила на дете, жертва на насилие или в 
риск от насилие или ефекта от преживяното за детето. 
 
3.4. Проследяване на спазване правата на детето при 
сигнали и случаи на насилие и злоупотреба с дете. 

РУ”П” гр. Карлово 

 

 

 

ДСП – ОЗД - Карлово 

Община Сопот 

РУП – Карлово 

 

 

ДСП – ОЗД - Карлово 

Община Сопот 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

4. Развиване на 

услуги, насочени към 

превенция на 

насилието и 

възстановяване и 

реинтеграция в 

семейството, 

училището и 

обществото на деца, 

жертви на насилие, 

трафик, тежки форми 

на детски труд. 

 

4.1. Идентифициране на деца, жертви на насилие и 
предприемане на действия в тяхна защита. 

4.2. Насочване на деца, преживели насилие към 
кризисни центрове на територията на областта и 
подходящи социални услуги в общността. 

 

РУП – Детска педагогическа 

стая 

ДСП – ОЗД – Карлово 

Учебни заведения 

МКБППМН  

ДСП - Карлово 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

5. Намаляване броя 
на децата, 
пострадали или 
жертви на ПТП.  

5.1. Разпространяване на подходящи за деца 
видеофилми и информационни материали за 
предоставяне на полезни съвети за деца и родители, 
разпространяване на добри практики, водещи до 
намаляване броя на деца, жертва на ПТП. 
 
5.2. Повишаване на знанията, транспортната култура и 
поведение на децата чрез провеждане на беседи, 

РУ”Полиция” – Карлово 

Медии 

Училищни ръководства 

 

 

РУ”Полиция” – Карлово 

Медии 

Училищни ръководства 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 
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викторини, изложби, състезания и др. 
 

МКБППМН 

6. Осигуряване 
правото на децата 
правонарушители за 
справедливо и 
законосъобразно 
отношение при 
зачитане на тяхното 
достойнство 

6.1. Провеждане на индивидуална възпитателна работа 
и психологическо консултиране на деца, извършители на 
противообществени прояви. 
 
 

МКБППМН  

РУП – Детска педагогическа 

стая 

ДСП – ОЗД – Карлово 

ЦОП - Сопот 

Учебни заведения 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

ПРИОРИТЕТ VІ: 
СПОРТ, КУЛТУРА, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИТЕ НА ДЕТЕТО 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1. Достъп на всички 
деца до културни, 
спортни и туристически 
мероприятия и 
дейности. 

1.1. Развиване на допълнителни извънкласни и 
извънучилищни дейности в съответствие с 
потребностите и интересите на децата  и обхващане на 
по-голям брой деца и ученици. 
 
1.2. Насърчаване участието на всички деца в културни 
дейности и дейности за свободното време – посещения 
на театри, концерти, музеи, изложби и др.; подкрепа при 
организиране на ученически спектакли и концерти. 
 
1.3. Участие на децата в организиран отдих през 
ваканциите – туристически походи, посещение на хижи. 
 
1.4. Организиране на познавателни екскурзии на 
учениците с цел опознаване на културно-историческото 
наследство на България. 
 
1.5. Организиране и участие в спортните ученически игри 

ЦРД – Сопот  

Общинска администрация 

 Ръководства на детски 

градини, училища. 

 

Общинска администрация, 

Ръководства на детски 

градини, училища. 

ЦРД – Сопот, ДЦДУ гр. Сопот 

 

Училщни ръководства 

 

 

Училщни ръководства, 

ЦРД гр. Сопот 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 
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през учебната 2013-2014 г. 
1.6.  Организиране на клубове по спорт и клубове по 
интереси в масовите училища и образователните звена 
за оптимизиране и осмисляне на свободното време на 
учениците и организиране на спортни състезания. 
 

Община Сопот 

Училищни ръководства и 

настоятелства 

Училщни ръководства 

ЦРД гр. Сопот 

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

2.1. Включване на децата с увреждания в мероприятия, 
организирани по повод различни празници. 
 
 
2.2. Осигуряване  на достъпа на децата с увреждания за 
ползване на спортните съоръжения и комплекси на 
територията  на общината. 
 

Общинска администрация 

Училища и детски градини 

ДЦДУ гр. Сопот 

 

Общинска администрация 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

ПРИОРИТЕТ VІI: 
ИНФОРМАЦИОННО ОБЩЕСТВО, МЕДИЙНО ПРОСТРАНСТВО 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 

1. Гарантиране правото 
на децата за защита на 
личността, 
достойнството и 
безопасността в 
медийното 
пространство. 
 
 

1.1. Повишаване на информираността на родителите, 
децата и обществото и ролята им в предпазването на 
деца в онлайн среда. 
 
1.2. Популяризиране и използване по предназначение на 
Национална телефонна линия за деца –116 111 и 
телефон 112. 
 
1.3. Информационни кампании и обучения на ученици за 
онлайн безопасност. 

Ръководства на училища 

 

 

 

Училищни ръководства 

 

 

Училищни ръководства 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

2. Популяризиране на 
инициативи и добри 
практики. 

2.1. Популяризиране чрез местни печатни и електронни 
медии детски изяви и инициативи и в сферата на 
детското развитие. 

Медии 

Община Сопот 

Училищни ръководства 

 

                                                                                                   


