ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЛАСТ ВИДИН
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402
e-mail: ob_chuprene@abv.bg http://chuprene.com

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С. ЧУПРЕНЕ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
от Богомил Данчов Станков
Председател на Общински съвет Чупрне
ОТНОСНО: Приемане на Отчета на Общинската програма за закрила на детето 2016
год. и Общинска програма за закрила на детето 2017 год. на Община Чупрене
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА СЪВЕТНИЦИ ,
Във връзка с внесени в Общинският съвет Отчет на Общинската програма
за закрила на детето 2016 год. и Общинска програма за закрила на детето 2017 год. на
Община Чупрене, Ви предлагам да вземете следното РЕШЕНИЕ:

„На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, във връзка със Закона за закрила
на детето, Общинският съвет приема Отчета на Общинската програма за закрила на
детето 2016 год. и Общинска програма за закрила на детето 2017 год. на Община
Чупрене.”

С уважение,
БОГОМИЛ СТАНКОВ
Председател Общински съвет Чупрене

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
ОТЧЕТ ЗА 2016 Г.

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

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1.Развиване
на мерки за
отговорно
родителст
во

1.1.Осигуряване на доходи и
финансова подкрепа на
семейство,отговарящи на
условията за месечно
подпомагане, за децата които
отглеждат

ОТЧЕТЕН
РЕЗУЛТАТ
ДСП Белоградчик
подкрепя 97 семейства
отговарящи на условията
за месечно подпомагане
по чл.9 от ЗСПД за
децата които отглеждат

1.2.Подкрепа на семействата
с деца до завършване на
средно образование на детето
, но не повече от 20г.възраст
, обвързано с редовно
посещение на училище.

ДСП Белоградчик по
чл.7 от ЗСПД подкрепя
126 семейства с деца до
завършване на средно
образование, но не
повече от 20 г.възраст,
обвързано с редовно
посещение на училище.

2.Развиване
на мерки в
подкрепа на
родителите
при наличие
на риск за
детето от
изоставане

2.1.Подкрепа на семейст
ва в съответствие и
изпълнение на основната цел
на ЗЗД, отглеждане на децата
в семейна среда,чрез
развитието на алтернативни
услуги и
чрез предоставяне на
финансови помощи и/или
помощи в натура.
2.2.Осъществяване на мерки
за предотвратяване на
изоставенето ,чрез
осигуряване на
педагогическа и правна
помощ на
родителите.Насочване към
подходящи социални услуги
в общността.
2.3.Взаимодействие между
МБАЛ”Белоградчик”ЕООД,

ДСП Белоградчик
подкрепя по чл.49 и
чл.48 от ППЗЗД 1
семейства при които са
настанени деца в
семейство на роднини и
по чл.50 от ПППЗЗД 1
професионално приемно
семейство

ОТГОВОР
НИЦИ
ДСП

ДСП

ДСП
Комисия-та
за детето

СРОК
Постоянен

Постоянен

До
прекратяване
на настанява
нето в
семействоато

2016г.
ДСП
ЦОП

ОЗД и Център за обществена
подкрепа при работата по
превенция на изоставане на
дете в интитуция.

През 2016 г.има
настанени 1 деца в
специализирани
институции.
2016г.

3.Развиване
на
алетернативн
и услуги за
семейна
грижа.

3.1.Продължаване на
кампанията по набиране
проучване и обучение на
приемни семейства,
популяризиране на
професионалната приемна
грижа на територията на
общината.
3.2.Консултиране, насочено
към подобряване качеството
на грижи за настанените деца
в семейства на близки,
роднини или в приемни
семейства.

ДСП
Наблюдаваме едно
професионално приемно
семейство, в което се
отглеждат две деца
2016г.
ДСП

Провеждат се
ежемесечни срещи
консултации и разговори
с децата и семействата ,
които полагат грижи
за тях.

2016г.
ДСП

ПРИОРИТЕТ ІІ:
ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНА
ПРЕДУЧИЛИЩНА ПОДГОТОВКА И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ НА
НА ВСИЧКИ ДЕЦА
1.Развиване на
1.1.Набиране на
През учебната
Директори
2016г.
образователни и информация за
2015/2016г. има на училища
соицални ,слуги
отпаднали и
отпаднало 1 дете
с цел връщане на застрашени от
подлежащо на
децата,отпаднали отпадане ученици на задължително
от
общинско ниво.
училищно
образователната
образование.
система.
1.2.Повишаване
ролята на
училищните
настоятелства в
създаването на
стимулираща
учебна среда чрез
разработване на
проекти по
програми и
образование.

Продължава
участието на
ученици и
учители по
проект „Успех”в
ОУ”Хр.Ботев”с.
Горни Лом

Директори на
училища

2016г.

1.3.Разкриване на
ПИГ на обучение за
осигуряване на
качествено
образование и
компенсиране на
пропуски в
обучението.
1.4.Осигуряване на
транспорт на
пътуващите
ученици в
общината.

ОУ”Акад.М.Димитров”с.Чупрене и ОУ”Хр.
Ботев” с. Горни
Лом има ПИГ в
начален и горен
курс

Общинска
администрация
Училища

м.
октомври
2016г.

Община
Чупрене

През
учебната
година

Осигурени са
училищни
автобуси , както
следва за ОУ
Чупрене :
Репляна – 8 ,
Търговище – 5,
Върбово – 4,
Боровица – 2, за
ОУ – Горни Лом
Долни ЛОМ – 6;
Средогрив – 1
общо : 26
пътуващи учащи
и на 6 деца
посещаващи
детска градина в
общината

ПРИОРИТЕТ ІІІ:

1.Намаляване на
социално
значимите
заболявания сред
децата

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА
1.1.Провеждане на
В часа на
Директори
информационни
класния
на училища
кампания за
ръковител се
Медицински
здравословно
изнясят беседи
специалист
хранене и начин на
и се провеждат
живот:
разговори за
- разработване и
опазване
прилагане на
здравето на
програми за здравно децата и
образование на
здравословния

2016г.

децата и учениците
начин на живот.
във всяко детско
заведение и училище.
- всяка учебна
година медицинския
специалист
осигурява нагледна
информация за
спешните състояния
и правилата на
действие при
възникване на
такива, поставя
материалите на
видно и достъпно
място в училище или
детско заведение и
обучава
ръководството и
персонала за
оказване на първа
помощ.
2.1.Провеждане на
2.Повишаване
информационни
информираността кампании за
на децата за
повишаване на
разпространение информираността на
на ХИВ/СПИН,
децата за
болести
разпространението
предавани по
на ХИВ/СПИН и
полов път и
употреба и
злоупотреба с
злоупотреба с
психоактивни
психоактивни
вещества.
вещества.
2.2.Провеждане на
инициативи на
училищно и
общинско ниво на
01.12.2015г. –
Международен ден
на борбата срещу
ХИВ/СПИН.

В часа на класа
и биология се
изнасят беседи
за болести
предавани по
полов път и
вредата от
употреба на
психоактивни
вещества.

В двете
училища бе
отбелязан чрез
изнасяне на
беседа
Международния
ден на борбата
срещу
ХИВ/СПИН

Директори
на училища

2016г.

училища

02.12.2016

ПРИОРИТЕТ ІV.
ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ ВСЯКАКВИ ФОРМИ НА ЗЛОУПОТРЕБА
НАСИЛИЕ И ЕКСПЛОТАЦИЯ
1.Повишаване
1.1.Индетифициране Насочване на
ДСП
2016г.
осведомеността
на деца жертви на
деца ,жертва на
ЦОП
на обществото,
насилие и
насилие за
децата и на
насочването им към
ползване на
техните
подходящи социални социална услуга
семейства
услуги и включване
към ЦОП.
относно правата
в консултативна
на
програма.
детето,насилието
над деца и за
1.2.Организиране на Участие на деца училища
.2016г.
стимулиране на
конкурс –
и ученици чрез
противодействие изложба”Децата
рисунки
на насилието.
творят срещу
насилието чрез
изкуство,музика и
спорт”.

2.Координиране
на работата на
териториалните
структури на
органите на
закрила на детето
при случаи на
деца, жертва на
насилие или риск
от насилие и при
кризистна
интервенция.

2.1.Да продължи
работата на
мултидисциплинарен
екип на местно
ниво,ангажиран по
Координационния
механизъм за
взаимодействие при
работа в случаи на
деца,жертви на
насилие или риск от
насилие и за
взаимодействие при
кризистна
интервенция.

Повишаване
информираността
на учениците на
територията на
общината с
проблемите :
чрез беседи и
разговори по
училища.
Взаимодействие
на иституциите
работещи с деца
при работа по
случай.

ДСП
Полиция
МКБППМН
Училища

2016г.

ПРИОРИТЕТ V:
НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА
Директори на 2016г.
1.Повишаване на 1.1.Разширяване на В часа на класа
информираността обхвата на
децата са
училища
обучението по
запознати от
на децата за
правата на човека
Правилника за
техните права
и правата на детето дейността на
в средното
училището с
образование и
техните права и

2.Създаване на
механизми за
сътрудничество
между училищни
съвети и местни
власти

предучилищната
подготовка и
възпитание,като се
използват
възможностите на
общообразователна
та
подготовка,извънкласните и
извънучилищните
дейности.

задължения на
родителите на
родителска
среща.

2.1.Община
Чупрене да
подкрепя и
насърчава всички
младежки
инициативи, които
допринасят за
обогатяването на
културния и
социалния живот
на младите хора

Популяризиране
на младежки
инициативи чрез
включване в
интерзали и
библиотеки.

Училища
Читалища

2016г.

ПРИОРИТЕТ VІ:
ОТДИХ ,СВОБОДНО ВРЕМЕ И РАЗВИТИЕ СПОСОБНОСТИТЕ
НА ДЕТЕТО
1.Увеличаване
1.1.Увеличаване
Включване на
Училища
2016г.
броя на децата
участието на децата децата и
участващи в
и учениците в
учениците при
различни спортни културни и
организиране на
културни,развлека развлекателни
екскурзии и
телни
дейности.
провеждане на
дейности,клубове
празници.
по интереси и
др.занимания в
1.2.Засилване
Училища
2016г.
свободното време. интереса на децата
Участие на деца
и учениците в
от
различните
ОУ”Хр.Ботев”
извънкласни
с.Горни Лом по
дейности
проект”Успех”
предлагани в
чрез клубове по
училищата.
песни,танци и
- дообогатяване на
стих и секция
съществуващите
да общуваме
вече форми;
заедно по
-откриване на нови футбол.
форми с цел

задоволяване
потребностите на
децата.

2.Подкрепа в
изграждането на
училищни
спортни клубове с
оглед
подобряване на
извънкласната и
извънучилищната
спортна дейност.

1.1.Разширяване и
обогатяване на
извънкласната и
извънучилищната
спортна дейност.

Училища

2016.

В училищата са
проведени
спортни
мероприятия по
футбол ,
волейбол и
народна топка.

Изготвил:
/В.Големшинска/

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ
2016-2017
Общинската програма за закрила на детето 2016-2017г. е разработена в съответствие с
международните и националните стандарти – Конвенция за правата на детето на ООН, Закона за закрила
на детето, Националната стратегия за детето 2008 – 2018г, Национална стратегия „Визия за
деинституционализацията на децата в Република България, Националната стратегия за намаляване на
бедността и насърчаване на социалното включване 2020 , както и Стратегическия план за пирода 2014 –
2016 г. на ДАЗД.
Общинската програма документира волята и готовността на институциите на територията на
обкщината за повишаване качеството на живот и защита на техните права.
Съгласно чл.2 от Закона за Закрила на детето: Дете е всяко физическо лице до навършването на 18
години.”

-

Закрилата на детето се основава на следните принципи:
зачитане и уважение на личността на детето;
отглеждане на детето в семейна среда;
осигуряване най- сдобрия интерес на детето;
специална закрила на дете в риск;
насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детото;
подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните
личностнни и социални кеачества и грижа за тяхната професионална квалификация;
временен характер на ограничителните мерки.
незабавност в действията по закрила на детето;
грижа в съответствие с потребностите на детото;
осигуряване развитието на дете с изявени дарби;
насърчаване на отговорното родителство;
подкрепа на семейството;
превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
контрол по ефективността на предприетите мерки.

Повишаване на благосъстоянието на детето изисква 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 области – образование, здравоопазване, спорт, и свободно време, културни дейности,
социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.
ОСНОВНИ ПРИОРИТЕТИ:
І. Социална политика. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата.
ІІ.Образование.Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно
образование на всички деца.
ІІІ.Здравеопазване.Подобряване здравето на децата.
ІV.Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлотация.
V.Насърчаване участието на децата.
VІ.Спорт, култура,свободно време и отдих.
Дейностите,включени в програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в община
Чупрене. Заложени са реално изпълними дейности , които спомагат за развитието на политиките за
детето в отделните сектори и за по- ефективна защита и гаранции за основните права на децата от
общината във всички сфери на обществения живот.
Общинската програма за закрила на детето е разработена за периода от февруари 2016г. до февруари
2017г.

Приоритет І:
Социална политика.Намаляване на детската бедност и създаване
условия за социално включване на децата
Цели

1.Гарантиране правото
но детето да живее в
сигурна семейна среда

Дейности

Отговорни
институции

Източници на финансиране

1.1.Насочване към програми на заетост и
финансова подкрепа на семейства,
отговарящи на условията за месечно
подпомагане , за децата които отглеждат;
1.2.Подкрепа на семейства в съответствие
и изпълнение на основната цел ЗЗД –
отглеждане на децата в семейна
среда,чрез предоставяне на услуги по
превенция и реинтеграция,развитие на
алтернатив
ни услуги за деца, както и предоставяне
на финансови помощи и/ или помощи в натура.
1.3.Взаимодействие между
Отдел
Закрила на детето и МБАЛ – Белоградчик
за превенция на изоставенето на ниво „Родилен дом” чрез
предоставяне на психологическа и правна
помощ на родителите и насочване на
децата и семейства към сциални услуги.
в общността.
1.4.Финансово подпомагане на семейства
с деца до завършване на средно

ДСП
ДБТ

В рамките ва утвърдения
бюджет на институциите

ДСП

В рамките на утвърдения бюджет на инст

В рамките на утвърдения бюджет на инст
ДСП
МБАЛБелоградчик

В рамките на утвърдения бюджет на инсти
ДСП

В рамките на утвърдения
бюджет на институциите

В рамките на утвърдения бюджет на инст
ДСП -ОЗД
ДСП

В рамките на утвърдения бюджет на инсти

образование на детето,но не повече от
20г.възраст,обвързано
с
редовното
посещение на училище.
1.5.Еднократни помощи за деца и
технитесемейства
в
неравностойнно
социално положение.
1.6.Диагностика и комплексно оценяване
на индивидуалните потребности и
ресурсите на дете с увреждане в найранна възраст и подкрепа на неговото
семейство чрез предоставяне на социални
услуги, социални добавки и помощни
средства
и
медицински
изделия,
компесиращи дефицита на детето.

2.Провеждане на
процеса на реформа в
грижата и спазването
на правата на
децата,отглеждани в
специализирани
институции

1.7.Повишаване на информираността
относно приемната грижа на широката
общественост
и
на
отделни
професионални групи на територията на
община Чупрене.
1.9..Развитие
и
предоставяне
на
услугата”Приемна грижа” в община
Чупрене.Консултиране и подпомагане на
хората, заявили интерес към приемната
грижа,чрез
предоставяне
на
допълнителна информация,предоставяне
на комплект документи,подпомагане при
подготовката на документите; обучения и
оценяване; участие в процеса на
напасване опознаване и подготовката за
настаняване на децата при приемните
семейства.Утвърждаване на приемни
семейства.

Община
Чупрене

В рамките на утвърдения бюджет на инст
ДСП- ОЗД

Проектно финансиране
Община
Чупрене

Община
Чупрене

Проектно финансиране

Проектно финансиране

Община
Чупрене

Община
Чупрене

2.1.Развитие на услугата приемна грижа
,насочена към децата,които временно
или по-продължително не могат да бъдат
отглеждани от своите семейства,чрез
участие в проекти и информационни
кампании.
2.2.Популяризиране на възможностите на
социалните услуги за начините и
видовете на подкрепа на деца и семейства
в нужда.

Приоритет ІІ:
Образование.Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна
подготовка и училищно образование на всички деца

1.Развиване
на
различни видове и форми
на услуги ,насочени
към
по-пълно
обхващане на децата
в образователна-

1.1. Прилагане на механизъм за
индетифициране и работа с
необхванати,отпаднали и застрашени от
отпадане от образователната система
деца.
1.2.Разработване
и
предлагане
на
процедури гарантиращи пълен обхват на

Община Чупрене
Училищните
ръководства

В рамките на
утвърдения бюджет на
институциите

та система

задължително обучение на деца от 5 и 6
годишна възраст в детските градини и
включване в задължителна целодневна
форма на обучение за ученици от І до ІV
клас и от V до VІІІ клас.
1.3.Повишаване ролята на училищните
настоятелст-ва в създаването на
стимулираща учебна среда чрез
разработване на проекти по програми за
образонание
1.4.Интегриране на деца от ромски
произход в образователната система,чрез
прилагане на подходящи обучителни методи и работа със
семействата.

Приоритет ІІІ:
Здравеопазване.Подобряване здравето на децата
1.Разработване н
изпълнение
на
цялостна програма
за подобряване на
майчиното
и
детското здраве

1.1.Стимулиране на посещения при
личен лекар и специалист от
бременни и родилки,както и от
майки с деца от етническите
малцинства,при които е установен
такъв проблем.
1.2.Прилагане н механизъм за попълно обхващане на децата в
профилактични прегледи и
имунизации, вкючително при децата
от етническите малцинства,
непосещаващи детски заведения и
училища.

ДСП-ОЗД
Община Чупрене
Общпрактикуващ
лекар

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

2.Намаляване на
социално значимите
заболявания сред
децата.

2.1.Провеждане на информационни
кампании за здравословното хранене
и начин на живот чрез:
- разработване и прилагане на
програми за здравно образование на
децата и учениците във всяко детско
заведение и училище;
- организиране и участие в
програми,свързани с
профилактиката на здравето на
децата и учениците.
3.1.Наблюдение на здравословното
състояние и физическото развитие
на децата и учениците от община
Чупрене.

Училищни
ръководства
Медицински
специалист

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

Медицински
специалист
Община Чупрене

В рамките на
утвърдения бюджет
на институциите

3.Разширяване на
профилактичните
мерки за опазване
здравето на децата

Приорит ІV:
Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба ,
насилие и експлотация

1.Повишаване осведомеността
на обществото,децата и на
техните семейства относно
правата на детето, насилието над
деца и за стимулиране на
противодействие на насилието.

1.1.Приемане на план за действие на
МКБППМН
1.2.Идентифициране на деца жертви на
насилие и насочването им към подходящи
социални
услуги
и
включване
в
консултативна програма.
1.3.Участие в местни кампании по
превенция на противобществени прояви,
закрилата на децата, безопасност на
движението, трафик на хора.
1.4.Разпространение и популяризиране на
различни информационни материали в
училищата за превенция на насилието
между и върху деца.
1.5.Организиране
и
провеждане
на
периодични
проверки
от
мултидисциплинарните
екипи
за
експлотация на детски труд и използване
на деца с цел просия.

МКБППМН,
ДПС
Училищни ръководства

2.Повишаване на
професионалната
компетенстност на
специалистите,работещи с деца за разпознаване на
белезите на насилие и незабавно
сигнализиране за случаите на
насилие

2.1.Сформиране на мобилни групи от
РПУ,ОЗД и МКБППМН за периодични
проверки с цел превенция на попадането на
децата на улицата и контрол по спазване на
обществен ред.
2.2.Прилагане на Координациония
механизъм за взаимодействие при деца
жертви на насилие или в риск от насилие и
при кризистна интервенция.

Община
ДПС
ДСП- ОЗД
МКБППМН
Училища

3.Осигуряване правото на децата
правонарушители на
справедливо и законносъобразно
отношение и зачитане на тяхното
достойнство
4.Повишаване на обществената
ангажираност с проблемите на
детската личност

3.1.Системно провеждане на индивидуална
възпитателна работа и психологическо
консултиране на деца, извършители на
противообществени прояви.

МКБППМН

4.1.Организиране на мероприятия във
връзка с превенция на насилието и
агресията:
- изнасяне на лекции;
- организиране на конкурс за рисунка
свързана с агресията и насилието

Община Чупрене
МКБППМН
Училищни ръководства

Приоритет V:
Насърчаване участието на децата
1.Повишаване на
информираността на
децата за техните
права

1.1.Разширяване на обхвата на
обучението по правата на човека и
правата на детето в средното образование
и предучилищната подготовка и
възпитание, като се използват
възможностите на общообразвателната
подготовка,извънкласните и
извънучилищни дейности.

Училищни
ръководства
ДСП-ОЗД
МКБППМН

В рамките на
утвърдения
бюджет
на институциите

2.Създаване на
механизми за
сътрудничество
между училищни
съвети и местни
власти

2.1.Община Чупрене да продължи да
подкрепя и насърчава всички младежки
инициативи, които допринасят за
обогатяването на културния и социалния
живот на младите хора на територията в
общината.

Община Чупрене
Училищните
ръководства

Приоритет VІ:
Спорт , култура, свободно време и отдих
1.1. Организиране и участие в
ученически игри през учебната 20161.Гарантиране на
безплатен достъп на 2017 година.
децата до спортни
1.2.Осъществяване
на
извънкласни
услуги и
дейности в следните направления:
занимания
спортно-туристическо,научнопознавателно
и
художествено
– Община Чупрене
Училища и детски
творческо.
градини
1.3.Организиране на клубове по спорт и Читалища
интереси в училищата за оптимизиране и
осмисляне на свободното време на учениците и организиране на
спортни състезания.
1.4. Осигуряване на достъпна среда и
подходящи условия за спорт и отдих на
децата и учениците, чрез подържане на
съществуващата
спортна
база
и
инфраструктура в училища и детски
2.Достъп до спортни градини/ физкултурни салони, открити
спортни площадки, кътове за отдих и др./ Община Чупрене
услуги с цел
Училища и детски
терапия и
градини
подобрямане на
състоянието на
1.Участие на деца с увреждане в спортни
децата с
мероприятия, организирани по различни
увреждания.
поводи.
Община Чупрене
Училища и детски
3. Достъп на всички 3.1.Насърчаване участието на всички
градини
деца в културни дейности и дейности за
деца до културни
Читалища
свободното време чрез мрежата на
дейности и
културните инситуции.
дейности за
3.2. Участие на всички деца в занимания
свободното време
в областта на изкуството – извънкласна
дейност в училища, клубове и кръжоци
чрез мрежата на читалищата.
Община Чупрене
Детски градини
4.Създаване на
4.1. Реализиране на проекти по ПУДООС
условия за
насочени към формиране на екологична
екологично
Община Чупрене
култура у децата от предучилищна
възпитание у
Училищни
възраст.
подрастващите
ръководства
Читалишща
4.2.Участие в Национална кампания” Да
изчистим България за един ден”.
4.3. Участие в инициатиеви в рамките на
„Световен ден на водата” и „ Часът на
земята.”

В рамките на
утвърдения
бюджет
на институциите

В рамките на
утвърдения
бюджет
на институциите
Проектно
финансиране

В рамките на
утвърдения
бюджет на
инситуциите

В рамките на
утвърдения
бюджет на
институциите
Проектно
финансиране

Проектно
финансиране

В рамките на
утвърдения
бюджет
на институциите
Проектно
финансиране
Дарители
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В.Големшинска/

