
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Община Велинград       Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград          РУ – Велинград         

ЦСОП            ЦПЛР-ОДК           ЦНСТДМУ 1 и 2        ЦНСТДБУ 1  и 2    ДЦДМУ      ЦОП     

Център за социално включване „Развитие“           МКБППМН     

 



ВЪВЕДЕНИЕ 

            Общинската програма за закрила на детето за 2022г. е разработена въз основа на целите и 

принципите на Закона за закрила на детето, правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, 

Конвенцията на ООН за закрила на детето, Стратегията на ООН за правата на детето за 2016-2021г. 

и подзаконовите актове свързани с правата на детето. 

           Настоящата Програма за закрила на детето за 2022г. е съобразена с потребностите и 

интересите на децата и техните семейства. 

 Основната цел на Програмата е да се гарантира в пълна степен всички права и свободи на 

децата, свързани с образование, възраст, социален статус, здравословно, физическо и психическо 

състояние. 

          Програмата е изготвена от Комисия за детето при  община Велинград на основание чл.3 от 

Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето. Изпълнява се от община Велинград, 

Дирекция „Социално подпомагане“ Велинград, социални и образователни институции на 

територията на общината, РУ – Велинград, и др. 

Описание на ситуацията в община Велинград 

Община Велинград е разположена в западния дял на Родопите и е най- голямата по площ 

община в Пазарджишка област.  

Територия на общината : 803,3 кв.км. 

Относителен дял спрямо територията на област Пазарджик : 18 % 

Населението на общината се разпределя в 21 населени места 

 

През последните години икономическото равитие на общината бе значително повлияно от 

икономическата криза. Наред с това нараства и броят на безработните лица на територията на 

общината. 

 

 

 

Рисковите групи в община Велинград са : 

Деца в риск 

Липсата на родителски капацитет и мотивация за отглеждане на децата от биологичните им 

родители, както и многодетството, като източници на риск, поддържат трайна тенденция за 

изоставяне на новородени. 

Всичките деца на непълнолетните родители живеят в обособени ромски квартали в гр. Велинград в 

районите Анезица и Асфалтова база.  Това прави още по- необходими социални услуги за директна 

работа в общността с цел превенция на изоставянето, чрез изграждане на родителски умения, 

предоставяне на достъп до алтернативни форми на грижа.  

Предоставяните социални услуги за деца и семейства, които включват Център за настаняване 

от семеен тип за деца без увреждания – 1 и 2., Център за обществена подкрепа; Център за социално 

включване „Развитие“, Дневен център за деца и младежи с увреждани; Център за настаняване от 

семеен тип за деца и младежи с увреждания 1 и 2 отговарят на нуждите на целевите групи деца и 

семейства в риск, като предлагат  многофункционални услуги- консултиране, постоянна грижа, 

групова работа, работа на терен, образование и обучение.  

 



Деца със специални образователни потребности 

Специфична група са децата, обучавани в Център за специална образователна подкрепа в 

град Велинград. Има значителен брой деца и ученици със специални образователни потребности, 

които се обучават от ресурсни учители.  

 

Деца с увреждания 

По данни на Д“СП“- Велинград са регистрирани деца с увреждания, както следва: 

- към 10.03.2021г.- “131 деца с трайни увреждания“. В тази група са включени деца с 

физически, умствени, психически, сензорни и комплексни увреждания. 

Със създаването и функционирането на Център за настаняване от семеен тип за деца и 

младежи с увреждания /ЦНСТДМУ/ и Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“ се 

оказва помощ и подкрепа в ежедневието на много деца с увреждания през годините.  

 

 В тази връзка по отношение на децата с увреждания е необходимо да се осигури : 

- равен достъп до услуги и възможности според възрасттовата им група; 

- достъпна и адекватна на състоянието им здравна грижа; 

- придобиване на умения и навици за самостоятелен живот; 

- достъпна архитектурна среда; 

- възможности за професионална квалификация и реализация; 

- подкрепяща среда за семействата и близките на деца с увреждания 

- интеграция в общността 

 

Деца с противообществени прояви или с риск от отпадане от училище 

Децата с противообществени прояви и поведенчески проблеми биха могли да се изведат като 

отделна целева група. Поведенческите проблеми, определени от представителите на „ДСП“ са: 

агресия, използване на алкохол и упойващи вещества, кражби, побой  

 

 

Общинската програма за закрила на детето се основава на следните принципи, съгласно чл.3 

от ЗЗД: 

Закрилата на детето се основава на следните принципи: 

1. зачитане и уважение на личността на детето; 

2. отглеждане на детето в семейна среда; 

3. осигуряване най-добрия интерес на детето; 

4.  специална закрила на дете в риск; 

5. насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето; 

6. подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните 

личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация; 

7. временен характер на ограничителните мерки; 

8. незабавност на действията по закрила на детето; 

9. грижа в съответствие с потребностите на детето; 

10. осигуряване развитието на дете с изявени дарби; 

11. насърчаване на отговорното родителство; 

12. подкрепа на семейството; 

13. превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 

14. контрол по ефективността на предприетите мерки. 

 



Социални услуги за деца на територията на община Велинград финансирани със 
средства от държавния бюджет 

 

1. Дневен център за деца и младежи с увреждания „Надежда“ 

2. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 1  

3. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания 2 

4. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с  увреждания 1  

5. Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с  увреждания 2  

6. Център за обществена подкрепа 

7. Механизъм лична помощ 

8.Асистентска подкрепа 

 

 

Социалните услуги за деца на територията на община Велинград финансирани с 

европейски средства 
 

1. Център за социално включване „Развитие“ 

2. Проект “Топъл обяд в условията на пандемията от КОВИД-19“ 

3. Проект „Приеми ме 2015“ 

4. Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи и интегрирани мерки за 

подобряване достъпа до образование в община Велниград 

Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и социално 

развитие и на защита на неговите права и интереси. 

 

Не се допускат никакви ограничения на правата или привилегии, основани на раса, народност, 

етническа принадлежност, пол, произход, имуществено състояние, религия, образование и 

убеждения или наличие на увреждане. 

             Повишаването на благосъстоянието на детето изисква повишаване на сътрудничеството 

между държавни, местните структури, НПО, ДСП, и др.области с оглед 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, както следва: 

- Здравеопазване 

- Образование 

- Обществена среда и сигурност 

- Подкрепа на децата и семейството 

- Спорт и свободно време 

- Културни дейности 

- Социални дейности 

 

 

 

 


