ОБЩИНА ИСПЕРИХ
ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ЗАЛОЖЕНИ
В ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2020 г.
ПРИОРИТЕТ І:
НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ
ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на
детето се предоставят от Дирекция „Социално подпомагане” чрез отдел „Закрила на
детето”.
През изтеклата година в отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално
подпомагане“ гр. Исперих има регистрирани 127 сигнала за деца в риск или в риск от
насилие. Общия брой отворени случаи по Закона за закрила на детето, по които е
работено през 2020 г. са 250 броя. В това число мерки за закрила в семейна среда са 46
случая, а мерки за закрила извън семейна среда са 105.
Мерките за закрила в извън семейната среда обхващат настаняване на децата при
близки и роднини, настаняване на деца в резидентен тип услуги и приемни семейства.
Настанените деца при близки и роднини са 36 броя, 38 деца са настанени в Комплекс за
социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” гр. Исперих.
Развиване на комплекс от услуги, насочени към повишаване на родителския
капацитет на родителите се предлагат от Центъра за обществена подкрепа, посредством
съдействие, подпомагане и консултиране. През 2020 г. от отдел „Закрила на детето“ са
издадени 105 направления за ползване на услугата. Осигурява се психологическа помощ
на родители и деца, консултиране на детето и информиране в съответствие с неговата
възраст и степента на развитие. Оказва се съдействие за подобряване на социално –
битовите условия и повишаване на родителския капацитет. Отпуснати са 38 еднократни
помощи за превенция от изоставяне и 32 месечни помощи. Дирекция „Социално
подпомагане“ чрез отдел „Закрила на детето“ има 170 участия в съдебни и
административни процедури. От отдел „Закрила на детето“ са издадени 23 становища до
дежурния съдия.
Към месец декември 2020 г. в Отдела има 150 отворени случаи, по които се
работи.
Отдел „Закрила на детето“ при Дирекция „Социално подпомагане“ - Исперих,
съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни, с Комплекс за социални услуги за деца и семейства „Лудогорие” гр.
Исперих, Детска педагогическа стая, органи и институции осъществяващи мерки по
закрила на детето, създаде условия за повишаване капацитета на семействата по
отношение на родителските им функции и отговорно родителство.
Отделът оказва подкрепа на семействата в съответствие и в изпълнение на
основната цел на Закона за закрила на детето - отглеждане на децата в семейна среда,
чрез развитие на алтернативни услуги за деца и предоставяне на финансови помощи.
През изминалия период са проведени множество работни срещи между
специалисти от различни институции с цел координиране на усилията по обхващане на
застрашените от отпадане от училище деца. Обсъдени са и са разписани конкретни
отговорности и начини на взаимовръзка на работещите на местно ниво с деца, жертва на
насилие.
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Отдел „Закрила на детето“, съвместно с други институции работи за развиване на
програми и услуги, насочени към превенция на насилието и възстановяване и
реинтеграция на деца, жертви на насилие. Осигурява се достъп до здравни грижи,
психологическа подкрепа на деца и семейства, жертва на насилие или трафик чрез
ползване на различни услуги в общността.
Отделът работи съвместно с Комплекса за социални услуги за деца по превенция
на изоставянето на деца и настаняването им в специализирана институция. Издадени са
40 направления за ползване на Дневен център за деца и/ или младежи с увреждания и 30
направления за ползване на социалната услуга Център за работа с деца на улицата.
През 2020 г. на територията на Община Исперих продължава да функционира
Комплекс за социални услуги за деца и семейства /КСУДС/„Лудогорие” гр. Исперих.
Той е създаден с Решение №288 по Протокол № 49 от 22.12.2010 г., на Общински съветИсперих и включва следните социални услуги:
• Преходно жилище;
• Център за обществена подкрепа;
• Център за настаняване от семеен тип 1;
• Център за настаняване от семеен тип 2;
• Дневен център за деца и/или младежи с увреждания;
• Център за работа с деца на улицата.
КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих е второстепенен разпоредител с бюджетни
кредити, бюджетът на който се формира от бюджетите на социалните услуги включени в
структурата му. Управлява се от управител. Текущи и оперативни решения по
организацията на дейностите се вземат от Съвет на ръководния екип, в чиито състав
влизат управител, главен счетоводител, специалист социални дейности и преките
ръководители на социалните услуги.
Социалните услуги в КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих за 2020 г. се предоставят
на І, II и ІІІ етаж в сграда, имот публична общинска собственост с местонахождение гр.
Исперих, Община Исперих, област Разград, ул. „Васил Левски” №72, квартал 29 УПИ І
по регулационния план на града, Акт №6388/04.04.2017 г. и Акт №4758/03.12.2010 г. за
публична общинска собственост.
Всяка социална услуга разполага със собствено самостоятелно пространство,
което включва нужния вид и брой помещения, в зависимост от вида на услугата: спални
помещения, дневна, трапезария, кухня, офис на екипа, санитарни и складови помещения,
игротеки, зали за занимания, срещи, консултации и обучения. Помещенията са
оборудвани и обзаведени според спецификата на работа с клиентите. Материалната база
на всяка услуга гарантира качество на предоставяне на услугата и ефективна работа с
нейните потребители.
В сградата, където се предоставят услугите е осигурена денонощна вътрешна и
външна охрана, посредством изградена система за видеонаблюдение и длъжностни лица,
осъществяващи пропускателния режим през светлата част на денонощието.
За 2020 година КСУДС „Лудогорие“ гр. Исперих има утвърдена численост на
щатния персонал 54.5 щата, от които 34.5 специалисти за работа с деца: социални
работници педагози, логопед, психолози, рехабилитатор, възпитатели и арт терапевт и 20
щата: административен и помощно-обслужващ персонал, част от които са общи
длъжности за всички услуги. Всички работещи в Комплекса отговарят на изискванията
за степен на образование и квалификация и текущо получават допълнителна
квалификация и обучение в съответствие със спецификата на длъжността.
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През 2020 година в условията на извънредна обстановка, породена от вируса
CОVID-19 в комплекса се направиха частични текущи ремонти На първият етаж се
създаде „Стая за изолация“ със собствена баня и санитарен възел. До нея е осъществен
бърз достъп на контролни органи, медицинска помощ и т.н.
КСУДС „Лудогорие“ гр. Исперих организира дейността си в съответствие с
изискванията на Закона за социално подпомагане, Закона за закрила на детето, Закона за
социалните услуги, Правилниците за прилагането им, Наредба за критериите и
стандартите за социални услуги за деца и други законови и подзаконови актове, касаещи
дейностите на организацията.

Социална услуга
ПРЕХОДНО ЖИЛИЩЕ
Преходно жилище е социална услуга в общността с капацитет 8 младежи/ девойки.
Тя е предназначена за:
• Младежи и девойки над 15-годишна възраст, с дълъг институционален престой, за
които към момента няма възможност за реинтеграция в семейна или близка до
семейната среда;
• Младежи и девойки от общността, които са над 15- годишна възраст, но поради една
или друга причина се налага да ползват социална услуга от резидентен тип, поради
невъзможност да живеят в семейна или близка до семейната среда.
Социално-педагогическата работа в „Преходно жилище“ е насочена към
компенсиране на дефицити в уменията в битовата и социалната сфера, породени от
продължителния институционален престой. Социалните работници подпомагат
младежите и девойките да придобият чрез практическа дейност необходимите за
самостоятелно живеене социални и битови умения.
През 2020 г. в Преходно жилище има 2 нови настанявания - на младежи от
ЦНСТДБУ към КСУДС „Лудогорие” гр. Исперих.
В края на периода в услугата има 8 случая.
През 2020 г. в Преходно жилище работи екип от 4 социални работници и 1
хигиенист. Потребителите на услугата се консултират от психолог, работещ в КСУДС
„Лудогорие“ гр. Исперих.

Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА
Центърът за обществена подкрепа работи в услуга на хората в общността,
консултиране и намиране на адекватни решения за задоволяване на нуждите им.
Насочване за ползване на услугата става чрез:
➢ Наличие на направление или административна заповед от ДСП гр. Исперих.
➢ Подадено заявление за ползване на услугата до Управителя на КСУДС от
самите клиенти при идентифицирана нужда от подкрепа без направление или
заповед от ДСП.
➢ Други институции и организации, като МКППБМН, Детска педагогическа
стая, полиция, съд и прокуратура.
Ползватели на услугата Център за обществена подкрепа са:
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• деца в риск от 0 до 18 години и техните семейства;
• деца с поведенчески проблеми и прояви;
• деца в риск от отпадане от училище;
• деца в конфликт или с нарушени взаимоотношения със семейството;
• деца, на които предстои осиновяване, настаняване в приемно семейство или
семейство на близки и роднини;
• деца, настанени в специализирана институция или резидентна услуга, на които
предстои реинтеграция;
• кандидат-осиновители и кандидати за приемно семейство, осиновители,
приемни родители, семейства на близки и роднини, където е настанено дете;
• семейства, подали молба в Дирекция „Социално подпомагане” или изразили
намерение за настаняване на детето в специализирана институция;
• семейства с настанено дете в специализирана институция;
• семейства без постоянни доходи и/или без жилище;
• семейства с установени сериозни здравословни проблеми на член от
семейството или на самото дете;
• родители, които не осигуряват условия за физическото и психологическото
развитие на детето;
• семейства, в които е установено пренебрегване и/или други форми на насилие
на детето;
• семейства с деца със специални потребности;
• родители на новородено, заявили желание в родилно отделение да изоставят
детето или да го настанят за отглеждане в специализирана институция;
• майка, изоставила новородено дете в родилно отделение;
• бременна жена в риск да изостави детето си след раждането;
• лица-бъдещи родители, родители, близки и роднини на дете, което ползва
услуга ЦОП;
• лица, чийто потребности попадат в обхвата на подкрепата, предоставяна от
ЦОП.
Насочването и приемането на деца и семейства за ползване на услугата се
извършва целогодишно в рамките на утвърдения капацитет. Към настоящият момент
капацитета на услугата е 40 потребители.
Видовете социални услуги, които се предлагат са:
1. Психологическа подкрепа;
2. Повишаване на родителския капацитет;
3. Превенция на изоставянето;
4. Превенция на изоставянето /близки и роднини/;
5. Оценка на родителския капацитет;
6. Логопедични услуги;
7. Дейности в след интеграционния период;
8. Дейности за подкрепа и консултиране за подобряване отношенията на
родителите;
9. Други дейности.
Общо брой потребители, ползващи услугата ЦОП за периода 01.01.202031.12.2020 - 63 бр.
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В Центъра за обществена подкрепа работят 6 специалиста: четирима социални
работника, психолог и логопед.

Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 1
Центърьт за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 1 /ЦНСТДБУ/ е
социална услуга – резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно
развитие на деца, изведени от семействата им. Тя предоставя комплекс от дейности,
съобразени с индивидуалните потребности на децата и насочени към развиване на
социална компетентност и подготовка за самостоятелен
живот, подкрепа в
образованието, развиване на способности за организиране на свободното време,
професионално ориентиране и обучение, възстановяване и поддържане на контакт с
биологичното семейство и формиране на собствена идентичност.
Капацитетът на центъра е 15 деца. Услугата ЦНСТДБУ се ползва само от деца без
увреждания, на възраст от 3 до 18 години. Деца под 3 години могат да бъдат настанявани
в ЦНСТДБУ само в изключителни случаи, заедно със свои по-големи братя или сестри.
В някои случаи, по преценка на настаняващия орган, се допуска продължаване
ползването на услугата и на младежи, навършили 18 години, до завършване на средното
образование.
През 2020 г. в ЦНСТДБУ-1 настанените деца с административна заповед на Д
“СП“ са 15. За годината в ЦНСТДБУ-1 има 15 случая, от които 1 затворен и 14 отворени. В края на периода услугата се ползва от 14 деца.
Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-1 се състои от 5 социални
работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1
психолог и един детегледач. Логопед и арт-терапевт провеждат почасова работа с децата
насочени в услугата.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ 2
Центърът за настаняване от семеен тип за деца без увреждания 2 / ЦНСТДБУ / е
социална услуга-резидентен тип, която осигурява жизнена среда за пълноценно развитие
на деца, изведени от семействата им. С помощта и подкрепата на социалните работници
се предоставя комплекс от дейности, съобразени с индивидуалните потребности на
децата, насочени към развиване на социалната компетентност и подготовка за
самостоятелен живот, подкрепа в образованието, развиване на способности за
организиране на свободното време, професионално ориентиране и обучение,
възстановяване и поддържане на контакт с биологичното семейство и формиране на
собствена идентичност.
Услугата е предназначена за деца на възраст от 3 до 18 години. В някой случаи по
преценка на настаняващият орган, се допуска продължавана ползването на услугата и на
младежи навършили 18 години, до завършване на средното образование.
През 2020 г. в ЦНСТДБУ 2 има 16 случая, от които 3 случай е затворени и 13
отворени. В края на периода услугата се ползва от 13 деца.
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Екипът по предоставяне на услугата ЦНСТДБУ-2 се състои от 5 социални
работници, които имат необходимата професионална квалификация за работа с деца, 1
психолог и един детегледач. Логопед и арт-терапевт провеждат почасова работа с децата
насочени в услугата.
Социална услуга
ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ДЕЦА И /ИЛИ МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ
Дневен център за деца и/или младежи с увреждания е социална услуга за
предоставяне на дневни грижи, мобилна почасова услуга за деца до 18 години и техните
семейства, младежи до 35 години, ползватели на социалната услуга Център за
настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания и потребители от
общността.
Услугата ДЦДМУ е с капацитет 30 потребителя. Работи се с 2 групи:
- 1 група – работа с деца с увреждания от 3 до 18 год.възраст
- 2 група – работа с младежи с увреждания от 18 до 35 год.възраст
В Дневен център за деца и/или младежи с увреждания се осигурява:
–- психологическа подкрепа;
- логопедична терапия;
- работа с възпитатели;
- рехабилитационна подкрепа;
- социално консултиране;
- медицински контрол;
- мобилна работа.
Екипът на Дневен център за деца и/или младежи с увреждания към КСУДС
“Лудогорие“ гр. Исперих се състои от: социални работници – 2, възпитатели – 2,
детегледачи – 2, логопед – 1, психолог – 1, медицинско лице -1, кинезитерапевт – 2,
шофьор – 1.
През 2020 година услугите на ДЦДМУ са ползвали 35 потребителя.

Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА РАБОТА С ДЕЦА НА УЛИЦАТА
Основната цел на Центъра за работа с деца на улицата е свързана с превенция на
попадането на деца на улицата и отпадане от училище, социална рехабилитация и
интеграция на деца, живеещи трайно или частично на улицата, чрез индивидуална
работа с детето и неговото семейство, семейно консултиране и подкрепа, медицински и
санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на децата, обучение в родителски умения.
Капацитетът на услугата е 20 потребителя.
От 01.01.2020 г. до 31.12.2020 г. Центъра за работа с деца на улицата към КСУДС
”Лудогорие” гр. Исперих работи по следните направления:
1. Социална работа за възстановяване и укрепване на връзките между децата и
техните семейства и подкрепа за справяне с конфликти и кризи в семейните
отношения;
2. Осигуряване на базовите потребности на детето – хранене, облекло и обувки
според сезона, санитарно-хигиенни услуги;
3. Осигуряване на здравна и дентална помощ и подкрепа, съдействие за достъп до
здравната мрежа и доболнично лечение, съдействие на семейството за
осигуряване на лекарства, медицински изследвания и специализирани
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прегледи/консултации на децата;
4. Психологическа подкрепа на децата и техните семейства;
5. Училищна подкрепа – ограмотяване, подготовка за училище, алтернативни
обучителни програми, подкрепа в образователния процес на децата ученици,
професионално ориентиране и пред-професионална подготовка;
6. Организиране на свободното време и създаване на условия за индивидуална
изява на способностите на всяко дете;
7. Мобилна работа (социална работа на терен), за идентифициране, локализиране
на децата на улицата, предоставяне на изнесени услуги, насочване към ЦРДУ;
8. Консултиране, придружаване, посредничество на детето, както и на неговите
родители, друг законен представител на детето и/или членове на разширеното
семейство;
9. Административни услуги – оказване съдействие на децата и техните родители
при издаване на документи за самоличност, за записване в училище, при
търсене на работа (за децата над 16 г. и за родителите), съдействие при
контакти с институции.
През 2020 г. услугите на ЦРДУ са ползвали 28 потребители.
Екипът на Центъра работиха се състои от двама социални работника, един
социален педагог, психолог на половин щат и арт терапевт на половин щат, медицинско
лице и хигиенист.
Социална услуга
ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С
УВРЕЖДАНИЯ
През 2020 г. в община Исперих продължава да се предоставя и социалната
услугата Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания с
капацитет 14 места. Тя стартира на 05.01.2015 г. по Проект "Интеграция на деца и
младежи с увреждания чрез предоставяне на социални услуги в Община Исперих",
финансиран със средства по ОП "Развитие на човешките ресурси 2007-2013г.
„Бюджетна линия BG051PO001-5.2.12 „Да не изоставяме нито едно дете” – Компонент 2:
Разкриване на социални услуги в общността”.
Социалната услуга Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с
увреждания се предоставя в достъпна и уютна среда, като разполага с обучен персонал с
развити компетенции и опит за индивидуална работа и подкрепа на потребителите.
Услугата има разработена методика, утвърдена вътрешна нормативна база, правила,
процедури и документация, гарантиращи качество на предоставянето им, в съответствие
със законовоопределените критерии и стандарти.
Изграждането на този център позволи да се повиши качеството на живот на деца
и младежи от институции и уязвими групи от населението чрез подобряване на достъпа
им до алтернативни грижи и услуги в среда, близка до семейната и в общността на
територията на община Исперих.
В края на периода услугата се ползва от 13 потребители.
Социална услуга
ПРИЕМНА ГРИЖА
От 11.12.2015 г. Община Исперих е партньор по проект „Приеми ме 2015”BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“ 2014-2020 по процедура за директно предоставяне на безвъзмездна
финансова помощ BG05M9OP001-2.003 „Приеми ме 2015” със сключено партньорско
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споразумение между Община Исперих и Агенцията за социално подпомагане.
Проектът е с продължителност до месец декември 2020 г. и с цел устойчивост е
заложено преминаване към държавно делегирана дейност.
На 01.09.2016 г. е подписан Анекс към партньорското споразумение за въвеждане
на нов модел спрямо, който екипа по приемна грижа преминава от общински в
областен . Един социален работник от областния екип по приемна грижа е с изнесено
работно място в гр. Исперих и
работи пряко с приемните семейства в Община
Исперих. Същия социален работник, работи с приемни семейства от общо три общини.
Проект „Приеми ме 2015“ се изпълнява от 01.01.2016 г. с конкретен бенефициент
Агенция за социално подпомагане в в партньорство със 158 общини доставчици от 28-те
области в страната. До края на календарната 2020 г. всички средства , необходими за
организация, управление и предоставяне на приемната грижа в общините доставчици се
осигуряват от бюджета на проекта.
В началото на настоящата година проектът с партньорско споразумение е
удължен до 31.12.2021 г.
През 2020 г. не са утвърдени нови приемни семейства на територията на
Общ.Исперих. Общия брой действащи семейства в общината са 14. Броят деца в риск
преминали през приемната грижа за 2020 г. са общо 18, като от тях осиновено е 1дете,
върнати в биологичното си семейство са 4 деца и останали за отглеждане под приемна
грижа са 13.
Мерките за закрила в семейна среда при установяване на риск от изоставяне на
детето се прилагат от Дирекция „Социално подпомагане” посредством предоставяне на
еднократни помощи и чрез насочване за ползване на услуга семейно консултиране в
Център за обществена подкрепа.
ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ
НА
РАВЕН
ДОСТЪП
ДО
КАЧЕСТВЕНА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
ВСИЧКИ ДЕЦА
През 2020 година в община Исперих функционират девет общински училища –
две средни и седем основни. Шест от основните училища, с изключение на ОУ „Христо
Ботев“ в с. Китанчево са средищни и в тях се обучават и ученици от най-близките,
съседни населени места. Във всички средищни училища е организирана целодневна
организация на учебния процес за пътуващите ученици. В началото на учебната
2020/2021 г. записаните ученици в училищата от общината са 1 980.
За поредна година отрицателната демографска статистика е причина за
утвърждаването на маломерни и слети паралелки в малките училища. В началото на
новата 2020/2021 учебна година са утвърдени 29 маломерни паралелки, от които 5 са
слети. С решение на Общински съвет – Исперих са предвидени допълнителни средства в
размер на 25 792,20 лв. за подпомагане на финансовото обезпечаване на учебния процес
в училищата в с. Китанчево и в с.Тодорово.
През новата учебна година децата, записани в детските градини от общината са
685.
За учебна 2020/2021 година две детски градини от общината са определени за
средищни – ДГ „Дора Габе“ с. Лудогорци и ДГ „Първи юни“ гр. Исперих.
През 2020 г. в общинските детски градини и училища, предвид създадената
епидемиологична обстановка в страната, свързана с разпространението на COVID-19 и
издадените заповеди от Министерството на здравеопазването и Министерството на
образованието и науката, образователно-възпитателният процес се осъществи предимно
в електронна среда, а при възможност и в присъствена такава. Поради сложната
извънредна обстановка педагогическите специалисти в училищата и детските градини
бяха принудени да приложат по-гъвкави иновативни и творчески решения и да използват
интерактивни подходи в процеса на обучение.
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Социално-икономическите фактори, процесите на миграция и недоброто
владеене на българският език от децата и учениците продължават да са сред основните
предпоставки за редица други проблеми – затруднена комуникация и социализация,
невъзможност да бъде усвоен преподаваният материал и повишен риск от
преждевременно напускане или отпадане на деца и ученици от образователната система.
През 2020 година в изпълнение на Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст, екипите по обхват, действащи на територията на община Исперих, са
осъществили 95 обхода на деца и ученици, идентифицирани в ИСРМ.
По време на обходите е установено, че 71 от търсените деца и ученици са извън
страната, а останалите 24 са се записали и посещават учебни заведения.
Действията на екипите през годината бяха насочени към повторно записване и
реинтегриране в образователната система на отпаднали през предходни години ученици
и към установяването на потребностите от подкрепа, която да подпомогне задържането
им в училищата и детските градини.
Наблюдаваше се по-добра координация и сътрудничество между институциите,
имащи отношение към проблема – Община Исперих, училища, детски градини, ДСП,
РУО, РУ, ДБТ и социалните услуги.
През 2020 г. учебните заведения от община Исперих участваха в изпълнението на
дейности по следните национални програми:
• НП “Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от
системата на предучилищното и училищното образование“ – ПГ „Васил Левски“,
ОУ „Христо Ботев“ с.Китанчево, ОУ „Н. Й. Вапцаров“ с. Вазово, ОУ „Отец
Паисий“ с. Подайва, ОУ „Васил Априлов“ гр. Исперих, ОУ „Христо Ботев“ с.
Лудогорци, ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих, ОУ „Васил Левски“ с.Тодорово,
ОУ „Христо Ботев“ гр.Исперих, ДГ „Щастливо детство“ с. Китанчево, ДГ
„Радост“ с. Подайва, ДГ „Кокиче“ с. Вазово, ДГ „Първи юни“ гр. Исперих, ДГ
„Щастливо детство“ гр. Исперих, ДГ „Мечо Пух“ гр. Исперих;
• НП „Без свободен час“ – ОУ „Христо Ботев“ с. Лудогорци;
• НП „Иновации в действие“ – ОУ„Васил Левски“ с. Тодорово; ОУ „Отец Паисий“
с. Подайва;
• НП „Заедно в грижата за ученика“ – ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва;
• НП „Бизнесът преподава“ – ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих и ОУ „Отец Паисий“
с. Подайва;
• НП „Информационни и комуникационни технологии в системата на
предучилищното и училищното образование“ – ОУ „Васил Априлов“ гр.
Исперих, ОУ „Христо Ботев“ гр. Исперих, ПГ „Васил Левски“ гр. Исперих,
ПГСС „Хан Аспарух“ гр. Исперих, ОУ „Н.Й.Вапцаров“ с. Вазово, ОУ „Христо
Ботев“ с. Лудогорци, ОУ „Отец Паисий“ с. Подайва, ОУ „Христо Ботев“
с.Китанчево.
През изминалата година децата и учениците от I до VII клас, обучаващи се в
общинските образователните институции бяха обезпечени с безплатни познавателни
книжки, учебници и учебни помагала.
С цел осигуряване на ефективни противоепидемични мерки за превенция и
ограничаване на разпространението на КОВИД – 19 и създаването на безопасна среда за
обучение на учениците, училищата от община Исперих получиха допълнителни целеви
средства от Министерството на образованието и науката.
През изминалата година Общинска администрация - Исперих продължи да
осигури организационните предпоставки и условия за безплатен превоз на деца и
ученици по чл. 19, т. 8 по Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за
компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически
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превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативни актове за определени
категории пътници.
С цел подобряване на качеството и разнообразието на храната, детските градини
и училищата реализираха проекти по училищните схеми на Държавен Фонд
„Земеделие“.
Приобщаващото образование е процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на
индивидуалността на всяко дете или ученик и създаване на възможности за развитие на
децата и учениците във всички аспекти в живота на общността.
През 2020 г. бeше разработен и приет План за изпълнение на дейностите за
личностна подкрепа, който очертава приоритетните дейности в приобщаващото
образование. На общинско ниво.
Част от мерките и дейностите в областта на приобщаващото образование се
осъществиха на проектен принцип.
През 2020 г. Община Исперих приключи изпълнението на проект „Социалноикономическа и образователна интеграция на етническите малцинства в община
Исперих” по ОП РЧР и ОП НОИР. Проектът се изпълни в партньорство със Сдружение
„Асоциация Интегро“ гр. Разград, Професионална гимназия по селско стопанство „Хан
Аспарух” гр. Исперих, Детска градина „Слънце” гр. Исперих и с подкрепата на
асоциираните партньори: Агенция по заетостта, Агенция за социално подпомагане,
Регионална здравна инспекция и Министерство на образованието и науката. Чрез него се
осигури подкрепа за достъп до образование и обучение за ученици от малцинствени
групи.
През изминалата година 250 деца от 9 детски градини от община Исперих се
включиха в изпълнението на Дейност 1 „Допълнително обучение по български език за
деца от уязвими групи“ по проект „Активно приобщаване в системата на
предучилищното образование“ на МОН. Благодарение на проектните дейности е
подпомогната образователната интеграция на деца от уязвими групи в предучилищна
възраст.
На учениците със специални образователни потребности продължи да се
предоставя обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие, която включва:
1. Работа с дете и ученик по конкретен случай;
2. Психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна
рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически
увреждания;
3. Осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепяща
среда, технически средства, специализирано оборудване, дидактически материали,
методики и специалисти;
4. Предоставяне на обучение по специалните учебни предмети за учениците със
сензорни увреждания;
5. Ресурсно подпомагане.
По данни на НЕИСПУО на МОН децата и учениците със специални
образователни потребности, интегрирани в образователните институции са 89. На 20
деца и ученици допълнителната подкрепа се предоставя от специалистите на РЦПППО Разград, а на останалите се осигурява от специалистите на училищата.
В програмите за подкрепа на личностното развитие на всички училища и детски
градини в община Исперих са разработени мерки за пълноценното включване на
ученици и деца със специални образователни потребности и хронични заболявания в
училищната среда.
ПРИОРИТЕТ ІІІ:
ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
Основна грижа на Община Исперих е опазване живота и здравето на децата и
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осигуряване на здравословни условия за правилното им физическо и нервно-психическо
развитие.
На територията на община Исперих функционират 23 здравни кабинети, в
които работят 14 медицински специалисти с професионална квалификация „фелдшер”
и „медицинска сестра”. Те осъществяват медицинско обслужване на спешните състояния
и дейностите по профилактика и промоция на здравето на децата и учениците.
В детските и учебни заведения медицинските специалисти водят лична здравнопрофилактична карта на всички деца и ученици, следят за здравословното им състояние.
Подготвят периодично беседи по здравни теми актуални за сезона.
В часа на класния ръководител се провеждат здравни беседи за здравословно
хранене и за здравословен начин на живот. Провеждат се беседи и за вредата от
тютюнопушенето, алкохолизма, наркотиците и особено за вредата при децата.
В основните училища се осигурява обедно хранене на всички пътуващи ученици
и ученици до четвърти клас, като се спазват изискванията на МЗ за здравословно
хранене. Медицинските специалисти проследяват спазването на Наредбата за хранене на
учениците, осъществяват ежедневен контрол, следят за хигиената при провеждане на
самото хранене и почистване.
За намаляване на риска от наднормено тегло и последващо развитие на сърдечносъдови и ендокринни заболявания, освен осигуреното здравословно хранене, голямо
значение беше отделено на контрола за стриктно спазване на качеството на храната,
санитарно-хигиенните норми и добрите практики на Система за управление
безопасността на храните и контрол на критичните точки. Благодарение на този контрол
от страна на медицинските специалисти и органите на ОДБХ, РЗИ през годината не са
регистрирани хранителни отравяния.
За осигуряване на здравословен режим на хранене във всички учебни и детски
заведения се проведоха кампании за борба с наднорменото тегло и превенция на
болестите, свързани с нездравословното хранене – диабет, сърдечно-съдови и други
заболявания.
Медицинските специалисти от детските и учебни заведения ежегодно изготвят и
представят на РЗИ – Разград Анализ на здравословно състояние на деца и ученици по
данни от профилактичните прегледи, извършени от личните лекари. Провеждат
консултации и оказват подкрепа на децата и семействата, чрез насочване към социални
услуги в общността за опазване на физическото и психическото им здраве.
В учебните заведения на територията на община Исперих са проведени здравни
беседи и разпространени информационни материали сред учениците с цел предпазването
от ХИВ/СПИН, полово предавани болести и употреба на наркотици. Същите са
получени от РЗИ отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и
Областен съвет на БЧК гр. Разград.
Проведени са беседи и разговори с родители и деца за значението на
имунизациите и създаване на мотивация за прилагане на ваксини. Чрез мрежата си от
здравни кабинети и медицински специалисти в „Детско и училищно здравеопазване”
Община Исперих предприе своевременни мерки и действия за осигуряване на пълен
обхват с имунизации на децата. Оформени са информационни кътове, раздадени са
информационни материали.
Активно издирване на деца с непълен или липсващ имунизационен статус с
фокус-ромска общност е основна задача на здравните медиатори. За запознаване с
ползите и значението на имунизациите при децата са проведени редица беседи на терен
в районите, населени предимно с ромско население. Благодарение на активната работа,
през годината не е възникнала необходимост от скринигово ваксиниране на големи
етнически групи.
Медицинските специалисти от Детска ясла „Малчеко Палечко” гр. Исперих
изготвиха Анализ на здравословното състояние на децата от 1 до 3 годишна възраст на
база на получените данни от личните лекари, който анализ е представен в РЗИ – Разград.
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ПРИОРИТЕТ ІV:
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА,
НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ
През 2020 г. Местната комисия за БППМН продължи да работи в тясно
сътрудничество с инспектор ДПС, органите по образованието, Дирекция „Социално
подпомагане”, съдебната власт. Провеждаха се регулярни срещи с ИДПС, а с
регистрираните деца при необходимост допълнително дейности и ангажиране на
обществен възпитател.
През отчетната година продължи взаимодействие между членовете на Местната
комисия и обществените възпитатели с отдел „Закрила на детето” към ДСП гр. Исперих,
с кметовете на населени места от общината, с класните ръководители и педагогическите
съветници от училищата, както и с всички институции на територията на общината,
работещи с деца и техните семейства. През 2020 година, спазвайки мерки, наложени от
Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение
на Народното събрание от 13 март 2020 г., членове на Местната комисия за БППМН и
обществените възпитатели провеждаха лекции и беседи в училищата на теми, касаещи
правото на закрила на децата от всички форми на насилие
В учебните заведения се осъществяваше превантивна дейност по отношение на
проблемите, свързани с употребата на алкохол, тютюнопушенето, наркоманиите,
криминогенните секти, хазарта, трафика на деца и жени, сексуалната експлоатация.
Изнесоха се лекции и беседи по горепосочените теми от инспектор ДПС, обществени
възпитатели и членове на МБППМН.
По Програмите „Превенция на наркоманиите”, „Превенция на агресията в
училище” и „Превенция на тютюнопушенето” обществени възпитатели към Местната
комисия за БППМН, стремейки се напълно да отговорят на една широка обществена
потребност, организираха превантивна дейност в посока намаляване на
противообществените прояви от малолетни и непълнолетни и предотвратяване на
злоупотребата с наркотични вещества. Успоредно с нея се провеждаха обучителни
семинари, изнасяха се лекции, предоставяха се информация и нагледни материали. На
проведените обучителни семинари с членове на Местната комисия и инспектор ДПС
бяха изнесени поредица от лекции, придружени от видеофилми по проблемите на
наркоманиите, агресията и асоциалните прояви сред децата. Широко използван в
програмите за работа е и подходът „Връстници обучават връстници”, който освен
останалите предимства позволява информацията да достига до по-голям кръг от
ученици.
През месец февруари 2020 г. бе проведена кампания с ученици за предоставяне
на информация за правилата за безопасно използване на интернет. Членове на Местната
комисия за БППМН, съвместно с ИДПС, участваха в организирани проверки за
посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет
клубове след определения в Наредбата за опазване на обществения ред вечерен час.
Извършени са 6 проверки на увеселителни и питейни заведения и игрални зали
съвместно с РУ на МВР гр.Исперих и ОЗД гр. Исперих. При извършените проверки не са
констатирани нарушения на Наредба № 1 и ЗБППМН.
В изпълнение на националната стратегия за „Защита на децата на улицата”
МКБППМН съвместно с Отдел „Закрила на детето” и Дирекция „Социално
подпомагане” гр. Исперих работят в мултидисциплинарен екип, целта на който е
установяване на броя на просещите деца. През отчетния период бе констатирано, че на
територията на община Исперих не са регистрирани случаи на просещи деца. Комисията
не се е сблъсквала с проблеми при осъществяването на контролната си дейност.
По инициатива на Министерството на труда и социалната политика през 2010 г.
беше разработено и подписано споразумение за сътрудничество и координиране на
работата на структурите на местно ниво за подкрепа на деца, жертви на насилие или в
потенциален риск от насилие и при кризисна интервенция. Споразумението е подписано
от министъра на труда и социалната политика, вицепремиера и министър на 12
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вътрешните работи, министъра на външните работи, министъра на правосъдието,
министъра на образованието младежта и науката, министъра на културата, държавната
агенция за закрила на детето, изпълнителния директор на агенцията за социално
подпомагане и председателя на управителния съвет на националното сдружение на
общините.
Работата на мултидисциплинарния екип е насочена в следните основни
направления: обединяване на ресурсите и усилията между всички участници за
осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа в случай на деца,
жертви на насилие или в риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна
интервенция, с оглед гарантиране спазване правата на децата; постигане на съгласие по
всички цели и аспекти на работата в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от
насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с оглед
гарантиране спазване правата на децата.
На местно ниво функционира екип за работа по Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и
за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2020 г. осъществени две екипни
срещи. Ефективното прилагане на Координационния механизъм допринася за поуспешна работа по случаите на насилие над деца.
ПРИОРИТЕТ V:
ОТДИХ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ НА СПОСОБНОСТИЕ НА
ДЕТЕТО
През отчетената година поради динамичната епидемиологична обстановка
дейностите на кръжоците, клубовете по интереси и школите за развитие в областта на
изкуствата, спорта, науката и информационните технологии, бяха редуцирани в
сравнени с предходни години.
Към Народно Читалище „Съзнание 1891“ гр. Исперих при спазване на всички
въведени санитарни мерки осъществиха дейности, следните школи, в които са включени
деца:
• Арт-школа „Приложно изкуство“- до май 2020 г.;
• Детска музикална школа с класове по пиано, китара, солфеж и пеене;
• Детски танцов състав „Исперихче“;
• Детска формация за хип-хоп танци;
• Детска формация за аеробни танци- зумба, аеробика, хип-хоп танци;
• Балетна формация „Форте“;
• Детска вокална формация „Теменуга“;
• Клуб „Бит и традиции“;
• Кръжок „Художествено слово“;
• Клуб по карате/джудо;
• Клуб „Авиомоделизъм“
В началото на отчетената година читалището в Исперих беше организатор на
няколко културни изяви:
- Концерт на школите и формациите към НЧ „Съзнание1891“ – гр. Исперих по
случай 1 март - Ден на самодееца и любителското художествено творчество;
- Самостоятелни продукции на Детска музикална школа с класове по пиано,
китара, солфеж и на Детска вокална формация „Теменуга”.
През 2020 г. в община Исперих няма деца получили стипендия по Програмата за
закрила на деца с изявени дарби.
През изминалата година в началото на пандемията бяха отменени всички спортни
събития. В последствие, след разхлабването на мерките, през летните месеци, спортните
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клубове възобновиха своята дейност, спазвайки всички въведени противоепидемични
мерки.
Развиваха дейност следните спортни клубове, в които участват и деца:
• СНЦ „Волейболен клуб „Хан Аспарух“ гр.Исперих;
• СНЦ „Спортен клуб по борба „Осман Дуралиев“ с.Китанчево;
• СНЦ „Футболен клуб „Левски – с.Подайва“;
• СНЦ „Колоклуб „Димитровец - Исперих“;
• СНЦ „Спортен клуб по тенис на маса - Исперих“;
• СНЦ „Училищен спортен клуб „Васил Априлов“;
• СНЦ „Ученически спортен клуб „Ханове 2018“.
За изпълнението на Общинската програма за закрила на детето е необходимо да
има ефективна междуинституционална координация, което ще доведе до по-добро
равнище на грижи и сигурност на семействата и децата.

14
7400 гр. Исперих ул. “Дунав” № 2 тел.: 08431/20-06, факс: 08431/21-84, e-mail: isperih@isperih.bg

