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I. ОБОСНОВКА 
 
Реформата в системата на грижи и закрила на децата в България 

се осъществява при спазване и изпълнение на международните и 
национални нормативни актове в областта на грижите и закрила за 
децата и най-вече на Конвенцията за правата на детето на ООН и 
Закона за закрила на детето. 

Основните цели на реформата са: 
 
1.Подобряване на условията на живот на децата в България, 

независимо от тяхната раса, цвят на кожата, пол,език, религия, 
политически или други възгледи, етнически или социален произход, 
имуществено състояние, инвалидност, рождение или друг статут на 
детето или на неговите родители, и осигуряване защитата на техните 
права. 

 
2.Синхронизиране на правната рамка за закрила на детето с 

правото на Европейския съюз. 
 
3.Разработване на единна държавна политика в областта на 

грижите и услугите за деца. 
 
В основата на принципите на Общинската  програма за 

развиване на услуги за деца и семейства са принципите на 
Конвенцията на ООН за правата на детето и принципите на Закона за 
закрила на детето: 

-гарантиране на гражданските и политическите права на детето, 
включително и участието му в обществения живот; 

-интересите на децата са определящи при  всички дейности, 
отнасящи се до тях; 

-мнението на децата трябва да се взима предвид при всички 
въпроси, които ги засягат; 

-участието на детето в обществения живот, определяне на 
неговите граждански и политически права; 

-предоставяне на специална закрила на икономическите, 
социалните и културни права на децата, отнасящи се към групата 
"Деца на улицата", включително правото на най-висок достижим 
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стандарт на здравословно състояние,и правото на образование и 
околна среда,подходящи за пълноценното им развитие; 

-защита на децата от икономическа и сексуална експлоатация, 
физическо и психическо малтретиране; 

-развитие на детето в неговата естествена среда - семейната. 
 
Настоящата програма е в унисон с реформата на правителството 

в системата за закрила на детето и цели синхронизиране на 
действията на държавната, местната власт и неправителствените 
организации за подобряване благосъстоянието на децата и техните 
семейства в община Крушари. 

От събраната информация в Отдел”Социална Закрила”-Община 
Крушари  могат да се обособят следните групи деца в риск: 

 
1.Деца от семейства в неравностойно социално положение 
 
Към тази група се включват: 
-деца,които живеят в социално слаби семейства; 
-деца от ромски произход; 
-деца на самотни родители. 
Приблизителни данни за броя на социално слабите семейства в 

общината може да се направи от подадените молби за помощи в 
О”СЗ”.В О”СЗ” за различни видове помощи по Правилника за 
социално подпомагане(ППЗСП) през 2006г. има подадени 955 молби 
от семейства в неравностойно социално положение.Месечни 
помощи по Правилника за прилагане закона за  социално 
подпомагане в размер на 182,629лв. са получили 352семейства с 528 
деца.Месечна помощ за отглеждане на дете до 1 година са получили 
115 деца в размер на 65 000лв. С еднократна помощ за раждане на 
дете от не осигурени родители са получили 66 майки в размер на 12 
400лв.Месечни помощи за деца до 18год. са получили 604 семейства 
с 1008 деца в размер на 210 600лв. С безплатно пътуване в страната 
веднъж годишно са подпомогнати 2 многодетни майки.Самотни  
родители  на месечно подпомагане са 34, като по – голяма част от 
тях са от ромски произход. Подпомогнати са   57   първокласника в 
натура на стойност  4 560 лв.  за облекло и обувки. 

Данните показват, че по-голямата част от семействата на 
социално подпомагане са от ромски произход.Липсата на финансово 
обезпечение, водещо до нисък стандарт на живота, влошава 
социално-психологическия климат в семейството,което е 
предпоставка за попадане на децата в криминогенна среда. 
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За учебната 2006/07г. поради финансови причини в семействата 
9 деца са отпаднали от училище. 

В Центъра за социална превенция към МКБППМН се 
организират ежеседмично дискусии за движението по пътищата- 
“Права и задължения на пешеходци и шофьори”.Децата рисуват по 
дискутираните теми и в часовете на класните ръководители 
обсъждат своите рисунки и ситуациите в тях със съучениците си.От 
началото на 2007г. на територията на Община Крушари не са 
регистрирани пътно транспортни произшествия и условия за 
създаването им. 

ЦСП е  поел ангажимент за изготвяне на програма за работа с 
децата през второто тримесечие на 2007г., в която да бъдат 
организирани викторини и конкурси, свързани с прилагането на 
закона за движение по пътищата. 

Към Народно читалище ”Йордан Драгнев”  -с.Крушари от 2007г. 
е сформирана Детска танцова школа за ромски фолклор, в която са 
записани около 27 деца.Шест ромски деца са интегрирани в Детска 
танцова школа за народни танци  и изворен фолклор към същото 
читалище и са много добре приети от останалите деца, които са и 
техни съученици. 

Община Крушари е кандидатствала и чака одобрение на Проект 
за Дневен център за деца с увреждания.Стартирането на услугата се 
очаква в края  на 2007г. 

 
 

Децата, живеещи в семейства на самотни родители и децата на 
роми не живеят в общоприети за нормални битови условия - 
жилището е от една стая, която обитават всички членове на 
семейството.Те не получават елементарни здравни навици, не 
всички са здравно осигурени. Друг специфичен проблем за децата 
от ромски произход е неоценяване значението на образователната 
култура за реализиране в обществото. 

 
2.Деца с увреждания 
 
Данните,с които разполага О”СЗ”-Община Крушари за децата с 

увреждания е,че броят им  на територията  на община  Крушари е 
около 112 деца, от които 83 са настанени в ДДМУИ-с.Крушари. По 
Закона за интеграция на хората с увреждания  О”СЗ” е подпомогнал 
3 деца със слухови апарати, 1 с ортопедични обувки. Децата се 
водят на диспансерен отчет от личните лекари и са под ежемесечно 
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наблюдение. Два пъти годишно се консултират безплатно от лекари 
специалисти, след което някой от тях се включват в оздравителни 
програми. За тя към настоящият момент не се предлагат социални 
услуги на територията на Община Крушари.Отдел “Социална 
закрила”-Крушари предоставя месечни помощи на 12 деца с 
физически и умствени  увреждания за транспортно обслужване, с 
целеви помощи за телефонни услуги на деца с физически и 
умствени увреждания са подпомогнати-12 деца.Месечна помощ за 
деца с трайни увреждания до 18год. са получили 17 семейства с 
17деца в размер на 22 022лв.  

 
По програма "Личен асистент" са назначени 2 лица за гледане на 

болно дете в семейството. 
Децата  с увреждания са интегрирани в общообразователно 

училище. 
Няма  осигурена индивидуална форма на обучение по домовете. 

Услугата домашен социален патронаж не  се предлага на 
територията  на Община Крушари и не се ползва от деца с 
увреждания. 

 
3.Деца с отклоняващо се поведение. 
 
По информация от МКБППМН общ брой на извършените 

противообществени деяния от деца през 2006г. до края на м.март 
2007г. са 12.  Регистрираните деца в детска педагогическа стая са 15. 

Регистрорани случаи на употреба на опиати и проституция от 
деца за периода 2006г.-м.март 2007г. няма.Общият брой на 
наложените възпитателни мерки за горепосоченият период са 8. От 
тях:”Предупреждение”-4 пъти., “Задължаване да учавства в 
консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията 
в поведението”- 1път, “Поставяне под възпитателен надзор на 
обществен възпитател”- 1път, “Задължаване на непълнолетния да 
извърши определена работа в полза на обществото”- 2 пъти. 

От МКБППМН са организирани мероприятия с  превантивна и 
възпитателна цел- дейности на децата от Клуб на детето при Център 
за социална превенция- помощен орган на МКБППМН. 

По случай празника на Община Крушари е проведен конкурс за 
рисунка на тема:”Моята община”, състезание по риболов”Не на 
зависимостите”, футболна среща между ученици на различни 
възрасти.Организиране конкурс по изработване на знаменца за Деня 
на Независимостта ,  а по случай Деня на народните будители- 
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рисунки на манастири и църкви.За коледа  е организиран конкурс за 
най-празнично украсена класна стая, който е проведен в четири 
училища от Общината.по случай 134г. от Обесването на Васил 
Левски е проведен конкурс за рисунки на Апостола на Свободата. 

За първи март е организирано изработването  на мартенички и 
поднасянето им на настанените в ДСХ-с.Добрин.По случай 
Националният празник- Трети март е организиран конкурс за рисунки 
по темата.За Осми март   е организирано изработването на картички 
за майките на децата, посещаващи клуба. 

Организирани са неколкократно беседи по Програмата”Работа 
на полицията в училищата” съвместно с инспектор от Детска 
педагогическа стая. 

Проблемите от финансов и битов характер в семейството са 
основна причина децата да бъдат подтиквани към извършване на 
противообществени деяния. Друг фактор са проблемите в 
междуличностните отношения в семейството. 

Един от факторите е и недобрата работа в образователната 
сфера и недостатъчните извънкласни форми на ангажираност на 
децата. Необходимо е да се оптимизира взаимодействието на 
Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни и отдела"Закрила на детето".  

По програми за превантивна дейност от детска педагогическа 
стая са обхванати всички учащи деца,на които се изнасят лекции и 
беседи. Изнесени са около 12 беседи във всички училища.. 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни работи индивидуално с всяко едно дете, 
регистрирано в комисията. Секретарят провежда консултации на 
децата и родителите им. Разпространени са превантивно-
информационни материали по училищата в общината на тема: 
наркотични вещества; наркомании; алкохолизъм; тютюнопушене; 
трафик на непълнолетни момичета; конвенция за правата на детето. 
 

 
4.Деца жертва на насилие. 
 
Групата на децата жертва на насилие може да се раздели на две 

подгрупи, тъй като се нуждаят от различен тип грижа и услуга. Това 
са деца жертви на насилие: 

-в семейството; 
-извън семейството 
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По данни на полицията през 2006г. няма пострадали деца от 
престъпления . 

Финансовите проблеми рефлектират и върху отношението към 
децата-стават жертва на чести семейни скандали. 

Децата живеят във влошен социално-психологически климат, 
който не им дава възможност за споделяне на проблемите.Липсват 
подготвени кадри за работа с деца жертва на насилие за 
разрешаване на възникналите проблеми. 

Не са развити социални услуги за деца жертва на насилие. 
Инспектор Детска педагогическа стая работи за ранната превенция 
на насилието над деца като изнасят беседи в училищата. 
  

5.Деца в специализирана институция. 
 

На територията на Община Крушари се намира един от най-
големите Домове за деца с увреждания-Дом за деца и младежи с 
умствена изостаналост-с.Крушари. Той е с капацитет 108 места, 
които в момента са заети.От тях 25 са навършили  18 г., подлежат на 
преместване в ДВУИ, направени са предложения да АСП, но към 
настоящият момент не са извършени.През 2006 г. са изведени три 
деца навършили 18 г.За децата се грижи персонал от 54 човека- 
санитари, възпитатели, психолог , логопед  и др.помощен 
персонал.За втора поредна година по НП”ОСПОЗ” като обслужващ 
персонал са наети санитари.В специализираната институция 
действащи проекти за работа с деца са: 
1.По споразумение за съвместна дейност между Община Крушари и 
Асоциация за работническо обучение- Дания е назначен възпитател 
на издръжка на Асоциацията.Проектът стартира през 1998г. с 
назначаването на санитари  с цел качествено обгрижване на децата. 
Неколкократно през годината се провеждат обучения от специалисти 
на АРО във връзка с работата с децата.В началото са подбрани  20 
деца за участие в Проекта.Изработени са индивидуални програми за 
тях.През следващите години са обхванати всички домуващи деца, 
разработени са програми и са определени “Ключови работници” за 
всяко  от тях.През 2006г. ДДМУИ приключи работа по Проекта 
”Бъдеще за всички”, провеждан от специалисти от “ Карин дом”- 
гр.Варна.Включени са всички служители  от ДДМУИ.Обучението е 
свързано със създаването на подкрепяща среда за настанените 
деца. 
Лектори от Великобритания са запознали специалистите в ДДМУИ 
със системата “ПЕКС” при която е характерна комуникацията  чрез 
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картинки.за учебната  2006г./2007г. група от 1 5 деца, разпределени в 
три класа  е започнала първокласно обучение към помощно 
училище “Д-р Петър Берон” .Условията за децата в ДДМУИ са на 
високо ниво. Живеят в стаи по две, максимум три деца. 

 
II.ПРИОРИТЕТИ НА ПРОГРАМАТА. 
 
Чрез Програмата се поставя  приоритетно  решаване на следните 

проблеми: 
1.Предпазване от институционализиране на деца с риск от 

изоставяне; 
2.Предпазване от институционализиране на деца с 

противообществени прояви; 
3.Грижа за деца с увреждания в дневни форми и при домашни 

условия; 
4.Реинтеграция на деца от институции; 
5.Предотвратяване насилието срещу деца; 
6.Запознаване на родители и деца с правата на децата и 

задълженията им съгласно Закона за закрила на детето; 
7.Необходимост от консултиране и подкрепа на родителите при 

отглеждането и възпитанието на децата; 
8.Включване на децата от семейства в неравностойно социално 

положение и децата на улицата в предучилищна и училищна 
подготовка; 

9.Подобряване качеството на  работа на работещите с деца; 
10.Подготовка на кандидат-осиновители и подкрепа на родители 

и деца след извършване на осиновяването; 
11.Изграждане на дневен център за деца с умствени увреждания. 
 
ЦЕЛЕВИ ГРУПИ 
 
Предоставянето на услуги е насочено към всички деца и 

семейства в община Троян и особено към следните целеви групи: 
1.Деца живеещи в непълни семейства. 
2.Деца от семейства във високорискови общности. 
3.Деца с увреждания, живеещи в семейна среда и техните 

семейства. 
4.Деца с отклоняващо поведение и техните семейства. 
5.Деца жертва на насилие и техните семейства. 
6.Специалисти работещи с деца и семейства. 
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III.ПРОГРАМНИ   ЦЕЛИ 
 
Дейността в община Крушари ще е насочена към подобряване 

качеството на живот на децата в община Крушари,защита правата им 
и координиране усилията на институциите на общинско ниво по 
закрила на децата. 
 

IV.ПОДЦЕЛИ НА ПРОГРАМАТА 
 
1.Намаляване броя на децата, отглеждани в специализираните 

институции. 
2.Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от 

насилие, злоупотреба и други форми на експлоатация. 
3.Гарантиране на равен достъп на децата до качествено 

образование и подготовка, с оглед пълноценна социална 
реализация. 

4.Повишаване информираността на децата и семействата по 
правата на децата. 

5.Повишаване институционалните  ангажименти по закрилата на 
децата. 

6.Защита и интеграция на децата с увреждания, консултиране и 
подпомагане на семействата им. 

7.Създаване на комисия по закрила на децата за координиране 
местната политика за грижи и услуги за деца. 

8.Осигуряване на равен достъп  до обучение и здравеопазване 
за пълноценна социална интеграция. 

9.Промяна на обществените нагласи по отношение на децата и 
семействата в риск и ползването на услуги. 

 
V.ОЧАКВАНИ   РЕЗУЛТАТИ 
 

1.Създаване на предпоставки за премахване на неграмотността 

и създаване на условия за продължаване на образованието на 

децата. 

2.Ограничаване броя на децата отпадащи от училище. 

3.Ангажиране на децата с творчески и спортни дейности, 

възстановяващи нормалното детство и достъпа до образование и 

професионална подготовка. 
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4.Увеличаване на броя на посещаващите детска градина и 

училища деца от семейства в неравностойно социално положение. 

5.Увеличаване на относителния дял на децата от етнически 

малцинства, които се обучават в масови училища. 

6.Намаляване броя на децата постъпващи в специализирани 

институции. 

7.Въведени нови алтернативни услуги за деца и семейства в 

общините-осиновяване, превенция и реинтеграция в биологичното 

семейство. 

8.Намаляване броя на децата отглеждани в специализираните 

институции. 

9.Повишаване обществената информираност за реформата в 

грижите за децата. 

10.Запознаване на децата в училищна възраст с правата на 

децата. 

11.Обучени кадри работещи с деца. 

 
 
VI.В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА УЧАСТВАТ 
 
1.Регионален инспекторат на МОН- директори на училищни 

заведения и детски градини в Община Крушари, училищни 

настоятелства. 

2.Регионално звено на Национална служба "Полиция"-Второ  

РПУ на МВР Добрич. 

3.Общинска администрация 

4.Регионален център по здравеопазване-директори на болнични 

заведения  и общопрактикуващи лекари. 

5.МКБППМН 
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6.Районна прокуратура 

8.Дирекция"Социално подпомагане", Отдел”Социална закрила”-

Крушари 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
  
Общинската Програма е приета на заседание на Общински съвет 

на Община Крушари  на …………………………………… , отворена е 

и може да бъде допълвана и променяна. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩИНСКА 

ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО В ОБЩИНА КРУШАРИ ЗА 2007Г. 
 
1.Създаване на предпоставки за премахване на 

неграмотността и създаване на условия за  продължаване  
образованието на децата. 
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1.1.Засилване контрола по отношение на  превантивните мерки 

прилагани спрямо ученици застрашени от отпадане и разработване 
на мерки за работа с необхванати в училище деца. 

 
Отговорник:Дирекция”СП”,Общинска 
администрация, Директорите на 
училищата 

Срок:декември 2007г.и постоянен 
 

1.2.Детските градини и предучилищната подготовка да обхванат 
децата от високорисковите общности. 

 
Отговорник: Общинска администрация,  
Директорите на ОДЗ и ОСЗ 

     Срок:декември 2007г.и постоянен 
 
2.Организиране на творчески и спортни дейности за деца. 
 
2.1.Създаване на възможности за активно включване на децата 

в творчески дейности, школи, курсове, кръжоци и художествени 
формации към читалища, общини и центрове за работа с деца за 
активиране на творческото мислене и развитие  на  техните таланти. 

Отговорник:Общинска 
администрация и        Директорите 
на училищата 

                        Срок:декември 2007г. 
 
2.2.Създаване на възможности за активиране на свободното 

време на децата с подходящи културни, спортни и образователни 
дейности, като се използват възможностите на спортната зала, 
читалище”Йордан Драгнев” и библиотеката към него, и др. 

Отговорник:общинска администрация-     
гл.експерт "Образование"  

              Срок:декември 2007г. 
 
2.3.Оптимизиране часовете по СИП с творчески дейности - 

създаване на театрални училищни трупи, музикални състави, школи 
по изобразително изкуство, школи по природни и приложно-
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технически дисциплини, фотокръжоци, компютърни клубове според 
желанията на учениците. 

 
Отговорник:Общинска администрация 
и  училищните настоятелства 

                 Срок:декември 2007г. 
 
2.4.Възстановяване на тържествените чествания и 

ритуали,свързани с националния и религиозния календар, с 
училищни дати и събития. 

 
Отговорник: Директори на училища 

и председател на читалищните  
настоятелства  

Срок: август 2007г. и постоянен 
 
2.5.Актуализиране и обогатяване на организацията,формите и 

съдържанието на извънкласната и извънучилищна  спортна дейност 
на учащите,включително "зелени" училища. 

Отговорник: Общинска 
администрация и училищните 
ръководства и настоятелства 

                 Срок: постоянен 
 
2.6.Организиране на детски и младежки конкурси за певци и 

инструменталисти, танцьори и художници. 
Отговорник:  Община Крушари, 
Читалища, училищни    настоятелства  
Срок: постоянен 

 
 
 

3.Намаляване броя на децата, отглеждани в 
специализираните институции. 

 
3.1.Превенция на изоставянето на деца за отглеждане в 

специализирани институции, регулиране входа към институциите и 
намаляване на постъпващите деца в тях чрез прилагане на ЗЗДет. 
като основен регулативен механизъм за настаняване. 

 
Отговорник:О”СЗ” и ДДМУИ 
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Срок: постоянен 
 
3.2.Постигане на добре работеща връзка между ОЗД,детска 

консултация и родилно отделение с цел превенция изоставянето на 
новородени деца. 

 
Отговорник: Д”СП”, лекарите от АГО 
на “МБАЛ-Добрич”ЕООД 
Срок: постоянен 

 
3.3.Развиване на социални услуги за превенция на изоставянето 

на децата, които ще включват  семейно  консултиране и подкрепа, 
образователни програми и други. 

 
Отговорник: Д”СП”,община Крушари и 

МКБППМН 
Срок: постоянен 

 
4.Превенция на насилието, противообществените прояви, 

злоупотребата с деца.Защита правата на децата. 
 
4.1.Разпространение и популяризиране на учебни  помагала за 

ранна превенция на сексуалната злоупотреба с деца. 
 

Отговорник:Общинска администрация, 
ХЕИ,   

Училищни настоятелства и      
Детска       педагогическа 
стая/ДПС/ 

Срок: септември 2007 г. 
 

 
4.2.Ангажиране и участие на средствата за масова  информация 

в защита на здравето и сигурността на децата. 
Отговорник: общинска администрация - гл. 
експерти "Образование" , Д”СП”, МКБППМН 
и ДПС 
Срок: май 2007г. 
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4.3.Разширяване на здравното образование в училище с цел 
предпазване от ХИВ/СПИН и полово-преносими болести и 
употребата на наркотици. 

 
Отговорник: общинска администрация - гл. 
експерти "Образование" и  училищните 
настоятелства,   ХЕИ 

   Срок: май 2007г. 
 
4.4.Предприемане на кампания за повишаване на обществената 

информираност относно проблемите на децата на улицата, 
сексуалната експлоатация на деца, трафика на деца и др., техните 
права и задължения 

 
Отговорник: Д”СП”, МКБППМН, ДПС 
Срок: юни 2007г 

 
4.5.Засилване на полицейското присъствие в районите на 

училищата; осигуряване на по-добро осветление в тези райони; 
организация за безопасността на движението около училищата; 
засилване контрола на търговските обекти около училищата. 

 
     Отговорник:  Второ РПУ-Добрич, 
общинска администрация 
     Срок:постоянен 

 
4.6.Засилване контрола върху продажбата  на алкохол и цигари 

в търговските обекти около училищата, създаване на механизми за 
извършване на проверки, информиране на гражданите къде могат да 
подадат сигнали при нарушения. 

 
Отговорник: общинска 
администрация, РПУ-Добрич, ХЕИ 
Срок: постоянен 

 
4.7.Засилване контрола от органите на реда и обществените 

организации върху производството, разпространението и 
продажбата на съчинения, печатни издания, картини, филми и др. с 
порнографско съдържание. 
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Отговорник:  Второ РПУ-Добрич, 
община Крушари  
   Срок: постоянен 

 
4.8.Превантивни дейности в  учебните и детски  заведения: 
-ден на родителя в детската градина и училището; 
-поддържане на постоянна връзка между учители и роди- 
тели; 
-превенция на рисковете в семейна среда. 
 

Отговорник: Училища, училищни 
настоятелства, 

             детски градини 
Срок: постоянен 

 
4.9.Повишаване квалификацията на професионалистите 

работещи с деца, относно проблема насилие във всичките му 
форми. 

Отговорник: директори на учебни и 
детски заведения, Община Крушари 
Срок: декември 2007г. 

 
4.10.Разпространение на "Етичен кодекс на работещите с деца" 

във всички професионални общности. 
Отговорник: общинска администрация 
- гл. експерти “Образование” и , 
Д”СП”,  РПУ-Добрич, МКБППМНП  

  Срок: м.Юни 2007г. 
 
 
 
 
 
 

 
4.11.Сътрудничество и обмен на информация между 

професионалистите работещи с деца във всички сфери. 
Отговорник: МКБППМН, Д”СП”, РПУ- 
Добрич, директорите на училища и 
детски градини, лекарите  с 
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регистрирани индивидуални практики 
на територията на Община Крушари 

              Срок: постоянен 
 
4.12.Провеждане дискусии за предотвратяване бъдещи 

нарушения съвместно с органите на МВР. 
 

Отговорник: Директорите на училищата, 
РПУ- Добрич общинска администрация 

     Срок: на всеки 6 месеца 
 
5.Работа с деца с увреждания. 
 
5.1.Индентифициране на деца с увреждания в общината на 

възраст от 0 до 18 години. 
 

Отговорник: О”СЗ”, община Крушари, 
лекарите , работещи на територията на 
Община Крушари, ДДМУИ 
Срок: постоянен 

 
5.2.Осигуряване на подходяща медицинска и социална 

рехабилитация за деца с увреждания. 
 

Отговорник:  община Крушари, 
           директорите на училищата 
Срок: декември 2007г. 

 
5.3.Предоставяне на информация и консултации на роди- 
телите на деца с увреждания за социалните услуги и правата на 
децата. 
 

Отговорник: Д”СП”, общинска 
администрация-гл. експерт”СДЗ”, и 
общопрактикуващите лекари 
Срок: постоянен 

 
5.4.Включване на деца с увреждания в масови училища. 

 
Отговорник: общинска администрация 
- гл. експерт "Образование" 
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Срок: постоянен 
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