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ОО  ББ  ЩЩ  ИИ  НН  АА      НН  ЕЕ  ДД  ЕЕ  ЛЛ  ИИ  НН  ОО  
  

        ППРРООГГРРААММАА    ЗЗАА    ЗЗААККРРИИЛЛАА    ННАА    ДДЕЕТТЕЕТТОО  --  22002211  ггооддииннаа    

  

  
 

ПРИОРИТЕТ І : 
РАВЕНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 
финансови средства 

1.1.  Осигуряване  

правото на детето да 
живее в сигурна  

семейна среда   

 

1.1.1. Подкрепа на детето и семейството чрез мерки 

за закрила в семейна среда. 

 

1.1.2. Насочване към програми на заетост и 

финансова подкрепа на семействата, отговарящи на 

условията за месечно социално подпомагане, за 

децата, които отглеждат.  

 

1.1.3. Финансово подпомагане на семействата с 

деца до завършване на средно образование на 

детето, но не повече от 20 г. възраст, обвързано с 

редовното посещаване на училище.  

 

1.1.4. При необходимост насочване към ползване на 

подходящи социални услуги в общността, за 

улесняване връзките между децата и родителите и 

справяне с конфликти и кризи в отношенията.  

 

1.1.5. Консултиране и подкрепа, насочени към 

подобряване качеството на грижи за настанените 

Дирекция “Социално подпомагане”; 

Доставчици на социални услуги  

 

Дирекция „Социално подпомагане”  

 

 

 

 

Дирекция “Социално подпомагане”  

 

 

 

 

Дирекция “Социално подпомагане”; 

Социални услуги в общността 

 

 

Дирекция “Социално подпомагане”;  

Център за обществена подкреп 

 

В рамките на 
утвърдения бюджет  

 
В рамките на 

утвърдения бюджет  
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет  

 
 
 

 
В рамките на 

утвърдения бюджет  
 
 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет  
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деца в семейства на родини и близки или в приемни 

семейства. 

 

1.1.6. Развитие на съществуващите социални услуги 

за подкрепа на децата и семействата. 

 

 

 

Община Неделино; Дирекция 

“Социално подпомагане”;  Център за 

обществена подкрепа 

 
 

В рамките на 
утвърдения бюджет  

1.2. Развиване на 

мерки за подкрепа на 

отговорното 

родителство. 

1.2.1 Провеждане на дискусии, насочени към 

повишаване на обществената информираност и 

чувствителност към родителското отчуждаване при 

децата на разделени родители. 

 

1.2.2 Развиване на мерки и услуги за подкрепа и 

носърчаване на отговорното родителство. 

Провеждане на информационни кампании и 

разпространение на образователни материали.  

 

1.2.3. Създаване на условия за повишаване 
капацитета на семействата по отношение на 

родителските им функции чрез ефективно 
взаимодействие между институциите и  

посредством  социално консултиране. 

Дирекция “Социално подпомагане”; 

Център за обществена подкрепа; 

Община Неделино  

 

 

Център за обществена подкрепа; 

Община Неделино 

 

 

 

Център за обществена подкрепа; 

Община Неделино; 

Дирекция “Социално подпомагане” 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

  

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

1.3. Гарантиране на 

достъпа до 

качествено и 

приобщаващо 

образование за 

всички деца с фокус 

деца с увреждания, 

деца със СОП и 

включването им в 

социалния живот 

 

1.4. Повишаване  

ефективността в 

работата и 

подобряване на 

координацията 

между органите  по 

закрила на детето 

1.3.1. Активно включване на всички деца и децата с 

увреждания и СОП в социалния живот.   

 

 

 

 

 

 

 

4.1.Организиране на  мултидисциплинарни срещи   

по прилагане на законодателството, свързано със 

закрилата на деца  в риск и работа с родителите им. 

 

4.2.Взаимодействие и сътрудничество на органите 

за закрила на детето на местно ниво  по прилагане 

на Координационен механизъм за работа с деца 

жертва на насилие или в риск от насилие и/или 

кризисна интервенция 

Училища и детски градини; 

Община Неделино 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДСП-Златоград, Община Неделино, 

ЦОП Неделино 

 

 

 

ОбА Неделино, ДСП - Златоград , ЦОП 

Неделино 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не  е необходимо 

финансиране 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  
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4.3. Периодични  заседания на Комисията за детето 

при община Неделино и  разрешаване на широк 

спектър от въпроси за децата. 

 

 

 

ОбА Неделино 

 

 

 

Не е необходимо 

финансиране 

 

ПРИОРИТЕТ ІІ : 

ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ ГРИЖИ И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВЕН 

НАЧИН НА ЖИВОТ 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

2.1. Подобряване на 

достъпа до услуги за 

майчино и детско 

здраве  

2.1.1. Предоставяне на медицински консултации, 

психологическа подкрепа на родилки и бременни, 

деца с увреждания, деца с хронични заболявания. 

 
2.1.2. Предоставяне на акушерска помощ и 

консултации на здравно неосигурени бременни 
жени. 

Община Неделино; 

Медицинските специалисти 

 

 

Община Неделино; 

Медицинските специалисти 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

2.2.  Промотиране на 

здравето сред децата  

 

 

 

 

 

2.2.1. Провеждане на информационни кампании за 

подобряване на грижите за децата от най-ранна 

възраст.  

 
2.2.2. Провеждане на информационни кампании за 
здравословно поведение и утвърждаване на 

здравословен начин на живот при децата и  

Учениците.  

 

2.2.3. Разработване на училищни програми в 

областта на превенцията и рисковото сексуално 

поведение и употребата на психоактивни вещества. 

Общопрактикуващи 

лекари;Медицински работници в 

учебните заведения; Община 

Неделино; 

ЦОП Неделино 

Община  Неделино; 

Медицинските специалисти  от 

общинските детски градини  и 

 училища; МКБППМН. 

 
Училищни ръководства; 

Педагогически съветници; МКБППМН; 
Детска педагогическа стая 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на отговорните 

институции 
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2.3. Повишаване 

информираността на 

децата за 

разпространение на 

ХИВ/СПИН, болести, 

предавани по полов 

път и злоупотреба с 

психоактивни 

вещества. 

2.3.1. Провеждане на информационни кампании за 

повишаване на информираността на децата за 

разпространението на ХИВ/СПИН, болести, 

предавани по полов път, употреба и злоупотреба с 

психоактивни вещества. 

 

2.3.2. Кампания за превенция  на 

тютюнопушенето, чрез разпространение и 

представяне пред ученици на различни 

превантивени филми.  

 

2.3.3. Повишаване на информираността за 

рисковете от употребата на наркотични вещества и 

за рисковете от употреба на предписани или 

закупени без рецепта лекарствени продукти. 

 

2.3.4. Провеждане на инициативи  на училищно и на 

общинско ниво по повод международния  ден за 

борбата срещу ХИВ/СПИН. 

Училищните ръководства; 

Педагогически съветник; 

Медицинските специалисти; Детска 

 педагогическа стая; МКБППМН 

 

 

Община Неделино; 

ЦОП Неделино; 

Училищните ръководства; 

МКБППМН 

 

Училищните ръководства; 

Медицинските 

специалисти  от  училищата; 

МКБППМН 

 

Общинска администрация;  

Училищните ръководства; 

Медицинските 

специалисти  от  училищата; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет   

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

2.4. Разширяване на 

превантивните  и 

профилактични  

мерки за опазване 

физическото здраве 

на децата. 

2.4.1. Провеждане на информационни кампании за 

здравословно хранене и начин на живот чрез 

разработване на програми за здравно образование 

на децата и учениците във всяко детско заведение и 

училище, разпространение на  брошури, 

мултимедиийни презентации. 

 

2.4.2. Провеждане на кампании за борба с 

наднорменото тегло при децата и рисковите 

фактори, свързани с него. 

 

 

 

2.4.3.Провеждане на състезания и конкурски сред 

децата и учениците на теми, засягащи 

здравословния начин на живот.   

 

Общинска администрация;  Учебни  

заведения; Медицинските 

специалисти от училищата  и 

 детските градини; РЗИ; БЧК 

 

 

 

Общинска администрация;  Учебни 

заведения; Медицинските 

специалисти от училищата и 

 детските градини; РЗИ; БЧК 

 

Община Неделино; 

Учебни заведения; БЧК 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 
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2.4.4. Разширяване на възможностите за включване 

на децата и младежите в привлекателни за тях 

форми за прекарване на свободното време. 

Учебни заведения; Спортни клубове; 

Читалища; ЦОП Неделино 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

2.5. Подобряване на 

грижите  за 

психичното здраве на 

децата 

2.5.1. Превенция на риска за здравето и развитието 

при деца в ситуация на развод и раздяла на 

родителите чрез консултиране на родители и 

планиране на адекватни мерки. 

ЦОП Неделино В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

 

2.6. Създаване на 

условия  за 

подобряване 

здравето  и уменията 

за здравословен 

начин на живот   на 

децата от община 

Неделино  

2.6.1.Провеждане на беседи с подрастващите и 

техните родители за начините за предпазване от 

нежелана и ранна бременност. 

 

 

2.6.2. Информиране на родители за   провеждане на 

профилактични прегледи   и  имунизации на малки 

деца. 

 

2.6.3. Провеждане на беседи и разговори с  децата 

на тема   здравословно  хранене,  спорт  и здраве, 

лична хигиена и други. 

Лични  лекари, Медицински 

специалист в училищата  и ДГ 

 

 

Лични  лекари 

 

 

 

 

Мед.специалисти в училищата  и ДГ, 

лични  лекари 

 

Не е необходимо  

финансиране  

 

 

Не е необходимо  

финансиране  

 

 

 

Не е необходимо  

финансиране 

 

 

ПРИОРИТЕТ ІІІ : 

ПОДОБРЯВАНЕ СТАНДАРТА НА ЖИВОТ НА ВСЯКО ДЕТЕ И ГАРАНТИРАНЕ НА ПРАВОТО МУ ДА ЖИВЕЕ В ПОДКРЕПЯЩА 

РАЗВИТИЕТО МУ СЕМЕЙНА ИЛИ БЛИЗКА ДО СЕМЕЙНАТА СРЕДА  

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

3.1. Осигуряване на 

условия за заетост на 

безработни родители 

3.1.1. Насърчаване на работодателите да разкриват 

работни места и да осигуряват заетост на 

безработни лица – самотни родители „осиновители“ 

с деца до пет-годишна възраст. 

 

Община Неделино; 

Дирекция „Бюро по труда“ 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  
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3.2. Развитие на 

социалните услуги за 

деца и подобряване 

на качеството и 

ефективността им 

3.1.2. Обучение на персонала от ЦОП Неделино.  

 

Община Неделино; 

ЦОП Неделино 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

3.3. Включване на 

децата  в  

доброволчески  

дейности за 

формиране на 

положителна нагласа 

към 

доброволчеството 

3.3.1. Организиране на информационни кампании в 

училищата и разпространение на информационни 

материали за доброволчеството.  

 

 

3.3.2. Организиране на доброволчески дейности  

,,Деца помагат на деца“.   

Образователни 

Институции;  БЧК; ЦОП Неделино; 

МКБППМН 

 

Образователни 

Институции; ЦОП Неделино; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

ПРИОРИТЕТ ІV : 

ГАРАНТИРАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП НА ДЕЦАТА ДО КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИ И ПОДГОТОВКА С ОГЛЕД ПЪЛНОЦЕННА СОЦИАЛНА 

РЕАЛИЗАЦИЯ 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

4.1. Превенция на 

отпадането от 

училище 

4.1.1. Изпълнение на механизма за съвместна 

работа на институциите по обхващане и задържане 

в образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна възраст. 

 

4.1.2. Планиране и провеждане на училищна и 

общинска информационна кампания по активиране 

и включване на родителската общност в 

Учебновъзпитателния процес. 

4.1.3. Повишаване ролята на училищните и 

детскоградинските обществени съвети в създаването 

на стимулираща учебно- 

възпитателна среда чрез разработване на проекти 

по национални и европейски програми за 

образование. 

Община Неделино; 

Учебни заведения; Дирекция 

„Социално подпомагане“  

 

 

Училищни ръководства;  

Училищни настоятелства; Общинска  

администрация; МКБППМН 

 

 

Учебни заведения, Училищни  

Настоятелства; Община  

Неделино 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  
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4.2.  Гарантиране 

право на 

образование на 

всяко дете 

4.2.1.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. 

 

4.2.2.Превенция на отпадането от 

училище, чрез създаване на целодневна 

организация на учебния процес, осигуряване на 

столово 

хранене  и  специализиран транспорт за пътуващите 

деца от общината 

 

4.2.3. Разширяване възможностите на 

училища и читалища  за извънкласни и 

извънучилищни  дейности  чрез участия в 

национални програми  и проекти. 

 

4.2.4.Налагане на  санкции по ЗПУО на 

родителите,  неосигуряващи  

редовното посещение на децата  в  

училище  и детска градина. 

 

4.2.5.Идентифициране на децата с увреждания на 

територията на общинаНеделино и оценяване на 

образователните им потребности и осигуряване  на 

обща и допълнителна подкрепа. 

 

 

4.2.6. Стимулиране на децата с изявени дарби. 

 

ОбА , Училища на територията на 

общината 

 

 

 

ОбА, Училища на територията на 

общината 

 

 

 

 

 

Училища на територията на общината 

Читалища 

 

 

 

Община  Неделино 

 

 

 

 

Лични лекари, Директори училища  и 

детска градина 

 

 

 

Директори училища и детска 

градина,ОбА Неделино 

 

 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите   

  

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

институциите   

 

 

 

Средства   по 

проекти и   

програми    

 

 

Не е необходимо  

финансиране 

 

  

 

Не е необходимо  

финансиране 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите, 

проекти и програми 
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ПРИОРИТЕТ V : 

ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

5.1.Осъществяване 

на превенция на 

насилието, 

сексуалната и 

трудова 

експлоатация, 

злоупотребата с деца 

в Интернет. 

5.1.1. Организиране на дейности за повишаване 

осведомеността на обществото, децата и техните 

семейства за  правата на 

децата. 

 

5.1.2. Провеждане на информационни 

кампании срещу насилието, 

сексуалната и трудова експлоатация,трафика на 

хора  и злоупотребата с деца в Интернет. 

 

5.1.3.Осъществяване на кампании  с представители 

на  институциите от община Неделино с цел 

превенция  попадане на децата на улицата и 

извършване на противообществени прояви. 

 

 

5.1.4.Периодични проверки по питейни и др. 

заведения, посещавани от деца и повишаване 

санкциите за търговците, които не спазват 

Законодателството, относно защитата на деца на 

обществени места. 

 

5.1.5. Организиране на срещи на ученици/деца  с 

полицейски служители   и запознаване с  работата 

на полиция в  борбата с трафика на хора, трудовата 

и сексуална експлоатация. 

РУ на МВР гр. Златоград, Училища на 

територията на общината 

МКБППМН- 

Неделино, НПО 

 

 

 

Училища на територията на общината, 

МКБППМН- Неделино, НПО, 

медицински специалисти  

 

 

МКБППМН-Неделино,  

РУ на МВР  Златоград,читалища 

 

 

 

 

МКБППМН- Неделино, Община 

Неделино 

 

 

 

 

РУ на МВР Златоград 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите, 

проекти, 

национални 

програми 

   

  В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите, 

проекти и програми 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

на институциите 

 

 

 

Не е необходимо      

финансиране 

 

 

 

  

Не е необходимо      

финансиране 

5.2. Превенция на 

наркоманиите. 

 

5.2.1.Изработване и разпространение на 

информационни материали за 

превенция на зависимостите на деца и повишаване 

информираността на обществото  по проблемите на  

наркоманиите  и намаляване на дискриминацията. 

МКБППМН- 

Неделино, ЦОП Неделино, РУ на МВР 

Златоград, Училища на територията 

на общината 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 
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5.2.2.Провеждане на дискусии за последиците от 

употребата на наркотици  и разширяване 

възможностите за включване на децата  в 

привлекателни форми  за прекарване на свободното 

им време. 

 

5.2.3.Разработване и прилагане на програми за 

повишаване на информираността за рисковете и 

последствията от употребата на наркотични 

вещества сред децата и младите  хора 

 

 

ЦОП Неделино, МКБППМН  Неделино 

училища на територията на общината, 

лични лекари, мед.специалисти в 

училища и читалища  

 

 

МКБППМН  Неделино, 

Училища на територията на общината 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

  

5.3. Разширяване на 

здравното 

образование в 

училище с цел 

подготовка за 

отговорно сексуално 

поведение, 

предпазване от 

ХИВ/СПИН, БППП и 

употреба на 

наркотици. 

5.3.1.Разширяване  на здравното   образование 

насочено към придобиване на знания, изграждане 

на умения и нагласи за здравословен начин на 

живот. 

 

5.3.2.Провеждане на 

здравнообразователни кампании, насочени към 

учениците и техните родители за превенция на 

нежелана бременност, полово предавани инфекции, 

тютюнопушене, ХИВ/СПИН и злоупотреба с 

психоактивни вещества. 

 

Училища на територията на общината 

МКБППМН- Неделино, ЦОП Неделино, 

лични лекари, мед.специалист 

 

 

 Училище, ЦОП Неделино, МКБППМН, 

лични лекари, мед.специалисти в 

училище и ДГ, 

В рамките на 

утвърдения бюджет  

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

5.4. Изпълнение на 

Споразумение за 

сътрудничество и 

координиране на 

работата на 

териториалните 

структури на 

органите за закрила 

на детето, при случаи 

на деца, жертви на 

насилие или в риск 

от насилие при 

кризисна 

интервенция. 

5.4.1.Сътрудничество и партньорство  при 

прилагането на Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви или в риск от насилие и за взаимодействие 

при кризисна интервенция, с основни цели: 

   а/ обединяване на ресурсите и усилията между 

страните за осигуряване на ефективна система за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви или в риск от насилие  и в случаите, при 

които е необходима кризисна интервенция, с оглед 

гарантиране спазване правата на децата. 

   б/ постигане на консенсус по всички цели и 

аспекти на Координационния механизъм. 

   в/ изясняване и разпределяне на основните 

права, задължение, процедури и подходи на 

ДСП - Златоград, Община Неделино, 

РУ на МВР Златоград, Училища на 

територията на общината, МКБППМН-

Неделино 

В рамките на  

бюджета 

на  отговорните 

институции 
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участниците при прилагането на Координационния 

механизъм 

 

 

ПРИОРИТЕТ V І: 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА УЧАСТИЕ НА ДЕТЕТО ВЪВ ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ ПО ВЪПРОСИ, КОИТО ГО ЗАСЯГАТ 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

6.1. Утвърждаване на 

детското участие в 

обществения живот, 

чрез повишаване на 

информираността за 

техните права. 

6.1.1. Разширяване на обхвата на обучението по 

правата на детето, като се използват възможностите 

на общообразователната подготовка, извънкласните 

и извънучилищни дейности.  

 

6.1.2. Насърчаване на детското участие в различни 

инициативи за придобиване на управленски опит. 

 

6.1.3. Подкрепа на всички младежки инициативи, 

които допринасят за обогатяването на културния и 

социален живот на младите хора. 

 

 

Община Неделино; Учебни заведения 

 

 

 

 

Община Неделино; Учебни заведения 

 

 

Община Неделино; Учебни заведения 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

6.2. Насърчаване  на 

участието  на децата 

в доброволчески 

инициативи 

6.2.1. Организиране на информационни кампании в 

училищата и разпространение на информационни 

материали за доброволчеството. 

 

6.2.2. Учредяване на Общински консултативен 

младежки съвет към община Неделино. 

 

Образователни институции; БЧК 

 

 

 

Община Неделино; Учебни заведения; 

МКБППМН 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет  
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ПРИОРИТЕТ VІІ: 

СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СПОРТ, СВОБОДНО ВРЕМЕ И ОТДИХ НА ДЕЦАТА 

 

Цел Дейност Отговорни институции Предвидени 

финансови 

средства 

7.1. Гарантиране на 

безплатен достъп на 

децата до спортни 

услуги и занимания 

7.1.1.Подобряване условията  за спорт на децата в 

образователните институции и разширяване на 

спортната база в населените  места в община 

Неделино. 

 

7.1.2. Организиране на спортни и занимателни игри  и 

участие в регионални, зонални и национални  

състезания. 

 

7.1.3.Изграждане, реконструкция и модернизация на 

спортни обекти и съоръжения адаптирани за деца с 

увреждания. 

 

7.1.4. Финансово подпомагане на деца с изявени 

дарби, класирани на регионални, национално или 

международно ниво в областта на изкуството, науката  

и спорта. 

Училища на територията на общината 

Община Неделино 

 

 

 

 

Училища на територията на общината 

 

 

 

Училища на територията на общината 

Община Неделино 

 

 

 

Училища на територията на общината, 

ОбА Неделино 

 

 

В рамките на 

бюджета, 

Дарения, проектно 

финансиране  

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

Проектно 

финансиране 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

7.2. Развитие на  

физическата 

активност на 

подрастващите , като 

форма на превенция 

на агресията  на 

децата 

 

7.2.1.Създаване на  спортни клубове  в общината   

за осмисляне на свободното време на учениците и 

организиране на  извънкласни спортни дейности. 

 

 

Училища на територията на общината, 

ОбА Неделино, Читалища 

 

 

 

В рамките на 

утвърдения бюджет 

 

 

 

 

  

 

  


