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ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019г. - ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 

 
ПРИОРИТЕТ І : 

  НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА  
 

Оперативни цели Дейност Отговорни 
институции 

 
Предвид
ени 
финансо
ви 
средства  

1. 
Гарантиране 
на правата на 
всички деца  
Подобряване 
на политиките 
в областта на 
децата и 
семейството. 
Контрол по 
спазването на 
правата на 
децата в 
Общината 
 

 

1.1.Проверки на получените сигнали за лоша грижа на децата, както и проверки на 
качеството на предоставянето на грижа на резидентните услуги /приемна грижа/за 
деца и другите социални услуги в общността. 
1.2. Организиране на работни срещи на специалисти между институциите, които да 
обсъждат осъществяването на мерки за предотвратяване изоставянето на деца и 
настаняването им в институции, както и за тяхната реинтеграция. 
1.3. Спазване на указанията и насоки за подготовка на децата за национално и 
международно осиновяване 
1.4 Поддръжка, актуализиране и разширяване на възможностите за обмен на 
информация между различните институции, работещи с деца. 
1.5 Извършване на проверки по сигнал относно нарушаване правата и предприемане 
на мерки. 
1.6 Посещения на социалните работници от ОДЗ в училищата с цел разясняване на 
правата и задълженията на децата, съгласно ЗЗД и координация на дейностите с 
учители, психолози и други специалисти. 
1.7 Информиране на институциите, граждани, родители и деца за функциониране на 
Горещи  тел. линии за сигнали при нарушаване правата на децата на тел- 116-111 и 
телефон за сигнали за изгубени и изчезнали деца 116 000. 
1.8.Осигуряване на закрила на непридружените деца-бежанци и гарантиране на 
правата им 

О”ЗД”  
 
Институции 
Община 
 
 
О”ЗД”  
ОЗД   
Полиция 

Не е 
необходи
мо 
допълните
лно 
финансир
ане 
 

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

 
2.1Насърчаване на гражданското общество към общото съзнание за ангажираност 
към проблемите на децата  
2.2. Оказване на подкрепа на родители, осиновители, приемни семейства, 

семейства на роднини или близки когато отглеждат деца с дефицити и при 
които са настанени деца с трайно намалена възможност за социална 
адаптация по реда на чл.26 от ЗЗД.  

2.3. Осигуряване на възможности за финансова подкрепа на семейства, отговарящи 
на условията за месечно социално подпомагане за децата, които отглеждат деца, 
превантивни мерки при наличие на риск от изоставяне. 
 2.4. Продължаване работата в насока подкрепяне  на семействата с деца, 

Д „СП”  
 О”ЗД”   
  
  
Д”СП” 
Общностен 
център 
О”ЗД” и 
всички 
останали 
институции 

В рамките 
на 
утвърдени
я бюджет 
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непосещаващи училище, чрез консултиране и/или предприемане мерки в семейна 
среда. 
2.5. Прилагане на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст.   
 

в Общината 
и Училищата  

 
 
 
 

3.Развиване на 
социални услуги в 
общността за 
подкрепа на децата 
и семействата. 

3.1.Създаване на условия за развиване на алтернативни форми на социални услуги в 
общността, за подкрепа на деца и семейства чрез идентифициране  на потребностите 
в общността. 
3.2 Стартиране на дейности и социални услуги заложени в Областната стратегия  до 
2020г. за деца – Цоп и продължаване на дейността на Общностен център, НПО за 
деца.  
 

община 
Суворово 
 Д „СП”, 
Общностен 
център 
,НПО 
 

По 
проекти  

 
 
4.Развиване на 
алтернативни 
семейни грижи. 

 
4.1.Популяризиране и планиране на развиване на общинско ниво на услугата 
„приемна грижа”, както и по проект “Приеми ме“ 2015г. с Екипи по приемна грижа. 
 4.2. Планиране за оценяване на 2 професионални приемни семейства с профил от 0 
до 10г.,за спешно настаняване без ограничение на пол и раса с родственна връзка на 
братя и сестри.  А  при необходимост набиране на допълнителни приемни семейства.   
4.3. Отглеждане на деца в семейства на близки и роднини и осиновяване на деца от 
приемни семейства. 

 
 
О”ЗД” и 
предоставян
е на 
социални 
услуги 
    
 

 
 
Не е 
необходи
мо 
 
 
 
 
 

5.Прилагане на 
интегриран подход в 
грижите за деца, 
насочен към 
превенция на 
рисковете още в 
най-ранна детска 
възраст  
 

5.1. Изпълнение на дейности, свързани с развиването и функционирането на 
интегрирани услуги за ранно детско развитие.  
5.2. Стриктно спазване от личните лекари за имунизациите и развитието на децата. 
5.3. Детските градини да предоставят грижите за деца, насочен към превенция на 
рисковете още в най-ранна детска възраст. При установяване и съмнения за рискове 
при децата произхождащи от семейната среда да сигнализират органите на реда и 
ОЗД.   
5.4. Обхващане и насочване на деца в риск към ползване на предлаганите социални 
услуги в Общностен център 

О”ЗД”и 
детски 
заведения, 
Общностен 
център 
 

Не е 
необходи
мо 
 

6.Подкрепа на деца 
в уязвима ситуация  
 

Превенция на риска за здравето и развитието при деца в ситуация на развод и 
раздяла на родителите и застрашени от „синдрома на родителско отчуждаване” чрез 
консултиране на родители и гарантиране правото на децата на живот и контакти с 
двамата родители и упражняване на отговорно родителство  
 
 

О”ЗД” и 
предоставян
е на 
социални 
услуги 
 

Не е 
необходи
мо 
 

ПРИОРИТЕТ ІІ : 
ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА 

ЖИВОТ 
Цел 
 
 

Дейност Отговорни 
институции 
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1.  
 
Промоция на 
здравословен начин 
на живот при децата 
и профилактика на 
болестите 
 
 

1.1. Активни действия за популяризирането на здравословното хранене като ценност, 
гарантираща емоционално и физическо здраве на децата и подрастващите 
1.2. Организиране на седмица на здравословното хранене с провеждане на 
състезания сред деца и ученици за изготвяне на меню от здравословни храни 
 
Предоставяне на специализирани медицински консултации, психологическа подкрепа 
на родилки и бременни с патология на бременността, деца с увреждания, деца с 
хронични заболявания, недоносени деца, чрез Здравно-консултативните центрове за 
майчино и детско здраве.  

Лични 
лекари, соц. 
услуги и 
специалисти 
 
Общностен 
център 
 

Не е 
необходи
мо 
 

 
 

  
 

 

 
2.  Подобряване на 
грижите за 
психичното здраве 
на децата  

2.1. Провеждане на информационни кампании за подобряване на грижите за децата 
от най-ранна възраст  
2.2. Подобряване на грижите за децата, утвърждаване на здравословен начин на 
живот от най-ранна възраст  
2.3. Повишаване на информираността на децата и учениците по отношение на 
рисковите фактори за здравето  
2.4.Подобряване на грижите за психичното здраве на децата  
2.5. Осигуряване на превантивни мерки срещу рисково сексуално поведение, ранна 
бременност и употребата на психо активни вещества. 
2.6. Извършване на превантивни действия  на психолозите и педагогическите 
съветници в училищата за намаляване на агресията сред учениците.  

Лични 
лекари, соц. 
услуги и 
специалисти 
Общностен 
център 
детски 
заведения 
психолози в 
училищата 

 
Не е 
необходи
мо 
 

 
3.Разширяване на 
профилактичните 
мерки и превантивни 
програми с цел 
гарантиране 
здравето на децата 
чрез ранна 
превенция на 
рисковете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1.Организиране провеждането на срещи, беседи  и други дейности по проблеми, 
свързани с тютюнопушенето, наркоманиите, предпазването от болести предавани по 
полов път, злоупотреба с психоактивни вещества  и предпазване от тях. 
3.2. Повишаване информираността на децата за разпространение на ХИВ/СПИН, 
болести, предавани по полов път и злоупотреба с психоактивни вещества. Чрез 
разработване на брошури, дипляни и др свързани с ХИВ/СПИН, полово предавани 
инфекции и информация за зависимостите и разпостранението им сред учениците.  
 - Провеждане на информативна среща, за ефективността от ваксината за рак на 
маточната шийка при момичета над 12г.   
3.3.Провеждане на информативни кампании за промотиране на здравето, 
здравословно хранене и здравословен начин на живот 
3.4.Прилагане на Координационен механизъм за взаимодействие  при работа по 
случаи на  деца  в риск от ХИВ, хепатит В, хепатит С и сексуално предавани 
инфекции. 
3.5. Прилагане на единен подход при разглеждане на случаи на ранно раждане и 
съжителство 
3.6. Организиране на обучения на младежи по подхода „Връстници обучават 
връстници“, срещи-разговори с деца и младежи в училищна и извънучилищна среда; 
форуми и дискусионни срещи по проблемите, свързани с употребата на наркотични 
вещества и превенция на рисковото сексуално поведение 

О”ЗД”, 
Направлени
е”Образован
ие”,  
МКБППМН, 
БЧК 
 
Здравни 
работници, 
училища 
БЧК 
О”ЗД” 
  
 
 
 
 
 

Не е 
необходи
мо 
 
 
 
 
Не е 
необходи
мо 
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ІІІ. ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА  

 
1. Развитие на 
различни форми, 
модели и 
инструменти за 
превенция на 
инцидентите и 
травматизма при 
деца  
 
 

1.1. Провеждане на беседи в часа на класа по теми, свързани със защита при 
бедстствия съответствие с изискванията за обучение по чл. 16, ал. 3 от Закон за 
защита при бедствия.  
1.2.Подготовка на децата и учениците за защита при бедствия. 
 1.3.Повишаване подготовката на подрастващите за защита при пожари, бедствия и 
извънредни ситуации  
1.4. Провеждане на тематични кампании на полицията – „Абитуриенти“, „Ваканция! 
Да пазим живота на децата на пътя!“ и „Децата тръгват на училище! Да ги пазим на 
пътя!  

Училища, 
БЧК, ГЗ 
 
 
 
 
 
 
Полиция 

 

2. Създаване на по-
добри условия за 
гарантиране правото 
на детето на живот и 
развитие в сигурна и 
безопасна среда. 
 
 
 
3.Информиране на 
онлайн и офлайн 
ресурси за родители, 
деца, тийнейджъри, 
учители, социални 
работници и други 
професионалисти 

2.1. Подготовка на материали за популяризиране на правилата за безопасност и 
спешните телефони: Единен европейски номер 112 и Национална телефонна линия 
за деца 116 111 сред българските деца, както и сред децата-чужденци, които са 
временно на територията на България и предприемане на мерки за 
разпространението им.  
2.2 Повишаване на информираността на децата по отношение на възможностите за 
сигнализиране при нарушени права, както и при спешни случаи.  
2.3 Обезпечена сигурността на децата в учебните заведения и на обществени места и 
ограничаване на престъпните посегателства от и срещу тях. 
 
 
 
 
3.1.По-широко разпространяване на знания и умения за предпазване на децата в 
онлайн среда 
3.2. Безопасност на децата и превенция на тяхната сексуална експлоатация и тормоз. 

ОЗД, 
училищата, 
Полиция 
 
 
 
 
 
 
 
Училищата, 
МКБППМН 

 

ІV. РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цел Дейност Отговорни 
институции 

 

1.Превенция на 
отпадането от 
училище 

1.1. Изпълнение на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и 
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст.  
1.2. Мониторинг на изпълнението на механизма. 
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2. Развитие на 
различни видове 
услуги, насочени 
към намаляване 
учениците, 
отпадащи от 
образователната 
система  

 
2.1. Развиване на умения за аналитичност по отношение на силни и слаби страни, 
работа в екип, постигане на споделено разбиране за състоянието на училището 
2.2. Ежемесечно получаване на файловете от МОН в Интегрираната информационна 
система за децата с 5 или повече отсъствия, независимо дали се подпомагат със 
семейни помощи. 
2.3. Създаване на пространство за свободно изразяване на мнения, становища и 
стартиране на кампании по актуални теми. 

Директорите 
на  училища  
 
 
 
Училища, 
Д”СП” 
 
 

В рамките 
на 
утвърдени
я бюджет 
 
По 
проекти  

3.  Подобряване на 
условията за достъп 
до обучението на 
децата със СОП в 
общообразователнит
е училища  

3.1. Изграждане на приобщаваща образователна среда в общообразователни 
училища за осъществяване на качествено образование, съобразено с индивидуалните 
потребности на всеки ученик. 
3.2. При необходимост и наличие на деца със СОП, индивидуална работа на 
специалните педагози, логопеди и социални работници с всяко дете според нуждите 
и потребностите.   
 

Училища  

 
4.Продължаване на 
политиката за 
включващо обучение 
на децата с 
емоционални и 
поведенчески 
затруднения в 
училищата и 
детските градини   

4.1.Използване възможностите за подпомагане на интегрираното обучение и 
възпитание на деца и ученици със СОП. 
4.2. Осигуряване на достъп и техническа база при необходимост-психолог, логопед и 
др.специалисти/планиране и развиване на социални услуги за деца и семейства на 
общинско ниво/.  
4,3 Насочване на деца и семейства към ползването на алтернативни социални услуги 
в общността и извън нея. 
4.4. Включване и зъдържане на децата със СОП в образователния процес.  
 
 

Община 
чилища, 
Направлени
е”Образован
ие”, 
 Детски 
градини 

 
В рамките 
на 
утвърдени
я бюджет 

 
5.Развиване на 
образователни и 
социални услуги с 
цел връщане на 
децата, отпаднали от 
образователната 
система. 

 
5.1. Реализиране от училищата на Програма в помощ на децата с трудно 
произношение на български език. 
5.2.Наблюдение върху обхвата и социалния профил на децата, който не посещават 
редовно училище, като се осъществяват срещи с тях и родителите им и се прилагат 
превантивни мерки спрямо тях- консултиране, при необходимост подпомагане и 
социални услуги и прилагане на Механизма на МОН и екипите към Общините. 
5.3. Осигуряване на психолого - педагогическа помощ и подкрепа на деца и родители 
за разрешаване на възникнали проблеми. 
 
 
 

 

 
 
МКБППМН, 
Община, 
Училища 
Общностен 
център 
 

 
 
Не е 
необходи
мо 
 
 
 
 

 
V. ПРАВОСЪДИЕ, АДАПТИРАНО КЪМ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 
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1. Гарантиране на 
правата на децата, 
участници в съдебни 
и административни 
производства 
 
 
 
  
 

1.1. Съхраняване на психиката и достойнството на децата 
1.2. Изслушването на деца  в съдебните и административни производства, като се 
спазва нормативната уредба, съгласно ЗЗД в присъствието на социален работник и в 
подходяща обстановка.  
1.3.Обучени професионалисти, прилагащи медиация в наказателното производство с 
участието на непълнолетни лица. 
 
1.4.Укрепване на процесуалните гаранции за децата с оглед на ефективното им 
участие в наказателното производство и гарантиране на възможността да се ползват 
от правото си на справедлив съдебен процес в същата степен, както другите 
заподозрени или обвиняеми.  
 

Социални 
работници 
 
 
 
 
МКБППМН, 
общественн
и 
възпитатели 
ОЗД 

 

2.При необходимост 
прилагане на 
съществуващия 
Координационен 
механизъм на 
Общинско ниво 
законосъобразно. 

2.1.Изпълнение на Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за 
детето. Спазване на правата на детето при възпитателни и съдебни производства. 
2.2 Проследяване на законодателни промени в областта на  
правосъдието за детето и прилагане на мерки и дейности на Общинско ниво. 
2.3. Спазване на правилата в Координационните механизми разписани и 

съгласувани с ДСП, Община и Полиция.  

Д”СП” – 
О”ЗД”,МКБП
ПМН и РУП -
Детска 
педагогичес
ка стая 
 

В рамките 
на 
утвърдени
я бюджет 
на 
институци
ите 

ПРИОРИТЕТ : 
VІ. ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА 

Цел Дейност Отговорни 
институции 

 

1.  
Превенция на 
насилието над деца 
 

1.1.Създаване на цялостна правна рамка конкретно за защита на жените и 
момичетата от всички форми на насилие и за предотвратяване, преследване и 
премахване на насилието над тях, включително домашното насилие  
 

КМ, соц. 
услуги, ОЗД, 
Община 

 

 1.2. . Провеждане на тематични кампании на полицията за ограничаване на 
пътнотранспортния травматизъм с деца – „Абитуриенти“  
„Ваканция! Да пазим живота на децата на пътя!“ (май – август) и „Децата тръгват на 
училище! Да ги пазим на пътя. 
 
1.3.Превенция по отношение на децата в училищна възраст, изграждане на модели 
за безопасно поведение, запознаване на учениците с първоначални правни понятия.  
 

РУП -Детска 
педагогичес
ка стая 

 

2. Мониториране на 
Механизма за 
превенция на 
училищния тормоз 
между децата  
 

2.1.Въведена единна система за справяне с тормоза в училище, повишаване на 
чувствителността към тази форма на насилие и намаляване на проявите на тормоз.  
 

Училища, 
ОЗД, соц 
.услуги, 
Полиция 
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3. Проследяване на 
взаимодействието 
между отговорните 
институции по 
работата им с деца 
жертви на насилие 
или трафик на хора  
 

 
3.1.  Мониторинг на прилагането на КМ за взаимодействие при работа при случаи на 
деца, жертви на насилие или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна 
интервенция  

 
КМ 

 

4. Защита на децата 
от сексуални 
посегателства чрез 
компютърни 
престъпления и 
превенция на 
онлайн тормоза  
 

4.1.Обучаване на деца за предпазване от насилие и експлоатация в интернет  
4.2.Консултиране на деца и възрастни при проблеми на непълнолетни в интернет  
 

Училища, 
ОЗД, соц 
.услуги, 
Полиция 

 

5.Предприемане на 
ефективни мерки за 
намаляване на 
ранните бракове  
 

5.1. Първична превенция чрез работа на терен в общността и повишаване на 
информираността в учебните заведения. 
 
 

Училища, 
ОЗД, соц 
.услуги, 
Полиция 

 

6.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. 
  

6.1. Продължаване на дейностите по националните програми: “Работа на полицията в 
училище”и «Полицията в близост до обществото», лекции по проблема насилие и 
превенция на насилието.  
6.2.Повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на трафика на 
хора. Прилагане на Координационен механизъм за рефериране и обгрижване на 
непридружени деца и деца-жеертви на трафик , зъвръщащи се от чужбина 
6.3.Прилагане на Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на 
териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на деца, 
жертва на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция. 

  
 
РУП,  
МКБППМН ,
ОЗД 
  
 О”ЗД”, 
Д„БТ”, 
МКБППМН,  
  
 
 

 
 
В рамките 
на 
утвърдени
я бюджет 
 
 
 
Не е 
необходи
мо 
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7.Намаляване броя 
на децата жертви на 
пътно-транспортни 
произшествия. 

7.1.Осъществяване на целенасочена превантивна дейност и активизиране на 
изпълнението на националните кампании, насочени към защита на децата на пътя. 
7.2.Провеждане на беседи по темата с деца в предучилищна възраст в различни 
детски градини и училища в общината. 
7.3.Повишаване на знанията, транспортната култура и поведение на децата чрез 
организиране на занимателни викторини, състезания, изложби. 
 
 
 

 РУП  
 
Община- 
Направлени
е”Образован
ие”, О”ЗД” 
Училица,дет
ски градини 
  РУП 
 

 
 
В рамките 
на 
утвърдени
я бюджет 
на всяка 
институци
я 

 
ПРИОРИТЕТ : 

VІІ. НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА  

1. Разпространение 
на добри практики и 
насоки за участие на 
децата в сферите на 
образованието, 
правосъдието, 
социалната закрила, 
културния живот и 
спорта 

1.1. Насърчаване творческото мислене на децата, с цел възрастните да чуят тяхното 
мнение за бързо променящия се свят 
1.2. Насърчаване на участието на децата в доброволчески инициативи  
1.3. Реализиране на инициативата „Деца помагат на деца“ 
Подкрепа на обществено значими инициативи на държавни институции за обучение 
по метода „връстници обучават връстници“ Включени по-голям брой деца от 
общността в доброволчески инициативи 

Община 
Направлени
е”Образован
ие”,  
Читалища 
  
  

В рамките 
на 
утвърдени
я бюджет 
на всяка 
институци
я 
 
 

2.Достъп  на всички 
деца до културни 
дейности и дейности 
за свободното време 

2.1.Насърчаване  участието на всички деца в занимания в областта на изкуството-
извънкласна дейност в училището и обслужващите звена, школи, състави и клубове, 
чрез мрежата на читалищата, подкрепа на проекти свързани с децата и др.  
  

 Направлени
е”Образован
ие”,  
Читалища 

По 
проекти  

3.Насърчаване на 
деца с изявени 
дарби 

3.1.Популяризиране сред децата и родителите на Програмата за мерките за закрила 
на деца с изявени дарби и предостяване на стипенди и еднократно финансово 
подпомагане на деца с такива дарби. 

О»ЗД»,  
Община 
Направлени
е”Образован
ие”, 

 

В раките 
на 
утвърдени
те 
бюджети  

 
 
 

VІІІ. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ 
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1.Създаване на 
условия и 
възможности за 
всички деца да 
спортуват  
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1. Подобряване на физическата и психическа дееспособност на 
децата 
Реализиране на кампания ”Спортът е по-добрият начин децата да 
пораснат. Родители, Вие може да повлияете – научете децата да 
спортуват”  
1.2. Насърчаване на участието на децата и учениците в извънкласни 
и извънучилищни дейности в областта на спорта 
1.3. Реализиране на Програма „Спорт за деца в риск”  
1.4.Утвърждаване самочувствието на децата чрез средствата на 
спорта  
1.5.Популяризира се физическото възпитание и спорта като добра 
практика за превенция    
  

Спортни клубове 
 
 
 
 
Община 
Направление”Образо
вание”, Училища,  

 

2. Мерки за откриване 
и подкрепа на деца 
таланти  
 
 

 
Повишаване броя на децата, участващи в заниманията по 
Програмата; Реализиране на децата с изявени дарби. 

Направление”Образо
вание”, Училища,   

 

3. Осигуряване на  
достъп на всички деца 
до културни дейности 
и дейности за 
свободното време, в 
т.ч. наука и техника  

8.3.1. Насърчаване участието на децата и учениците в 
извънкласните и извънучилищните дейности в областта на науката, 
изкуството,  спорта в училищата.  
 

Направление”Образо
вание”, Училища,    

 

Програмата е отворена за актуализиране и допълване. 

СПИСЪК НА СЪКРАЩЕНИЯТА 

Д”СП” Дирекция "Социално подпомагане" 
 

МКБППМН Местна комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни 

О”ЗД” Отдел  за закрила на детето 
ДПС Детска педагогическа стая 
НПО Неправителствени организации 
КМ  Координационен механизъм 

 
Изготвил: 
Н-к О”ЗД”./Н.Аянова/ 


