
 

Страница 1 от 16 

 

 

 

ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.”Хемус” №12, тел.04761/64-64,факс: 64-65 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 

 

ОТЧЕТ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ОТ  

ОБЩИНСКАТА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2021г. 

 

Комисията за детето е консултативен орган към общината, която разработва Общинска програма за закрила на детето, съобразно 

потребностите на децата и техните семейства. Комисията за детето е създадена е на основание чл.20а, ал.1 от Закона за закрила на 

детето, със заповед на Кмета на Община Стралджа. Осъществява сътрудничество и координация и подпомага обмена на информация 

между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на дейностите по закрила на детето на общинско ниво. 

В състава на Комисията са включени представители на общинска администрация, МКБППМН- община Стралджа, РУ-Стралджа, 

Регионален инспекторат по образованието-гр. Ямбол, Дирекция „Социално подпомагане”- гр. Ямбол, отдел „Закрила на детето”, 

Районна здравна инспекция-гр. Ямбол, директори на образователните институции на територията на община Стралджа, които 

осъществяват дейности по закрила на детето. 

Настоящият отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите и дейностите в Общинската програма за закрила на 

детето за 2021г. по следните основни направления: 

І. Социална политика. 

ІІ. Осигуряване на равен достъп на всички деца в общината до качествена предучилищна подготовка и училищно образование и 

закрила на деца с изявени дарби. 

ІІІ. Подобряване здравето на децата. 

ІV. Насърчаване участието на децата в процесите на вземане на решения.  

V. Правораздавателна и съдебна система, приятел на детето. 
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Настоящият Отчет е изготвен във връзка с изпълнението на приоритетите, целите и дейностите в Общинската програма за 

закрила на детето за 2021г.,  приета на сесия на Общински съвет- гр. Стралджа  с Решение № 215 от Протокол №18 от 25.03.2021г. 

  При изпълнение на Програмата за постигане на добри резултати отговорните институции се ръководиха и спазваха принципите, 

заложени в Закона за закрила на детето, а именно: 

 Зачитане и уважение на личността на детето; 

 Отглеждане на детето в семейна среда; 

 Осигуряване на най-добрия интерес на детето; 

 Специална закрила на дете в риск; 

 Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрила на детето; 

 Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални качества и 

грижа за тяхната професионална квалификация; 

 Временен характер на ограничителните мерки; 

 Незабавност на действията по закрила на детето; 

 Грижа в съответствие с потребностите на детето; 

 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.     

 

В резултат на  изпълнение на заложените цели  в Програмата за закрила на детето в община Стралджа за 2021г. са извършени 

следните дейности, с които са постигнати посочените резултати: 

Приоритетна област I : Социална политика. 
 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Индикатори за 

изпълнение 

Постигнати резултати 

1. Осигуряване 

правото на детето 

да живее в сигурна 

семейна среда. 

1.1. Подкрепа на детето и 

семейството чрез мерки за закрила 

на детето. 

Д „СП”, доставчици на 

социални услуги- 

Център за обществена 

подкрепа, Център за 

социална 

рехабилитация и 

Брой 

предоставени 

услуги. 

Насочени деца от Д „СП”-Ямбол през 

2021 г.:  

-23 деца към ЦСРИ; 

-31 деца към ЦОП. 

 

Услугите, предлагани в ЦОП са: 
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интеграция. 

 

1.„Семейно консултиране и 

подкрепа”; 

2.„Превенция на отпадане от 

училище”; 

  3.„Превенция на насилието”; 

4.„Превенция на агресията”; 

5.„Превенция на отклоняващо се 

поведение и работа с деца с 

отклоняващо се  поведение”. 

 

1.2. Финансово подпомагане на 

семействата с деца до завършване 

на средно образование на детето, 

но не повече от 20 годишна 

възраст. 

 

Д „СП”. 

 

Брой 

подкрепени 

родители и деца. 

-962 семейства  и 1986 деца (от тях 51 

непълнолетни майки); 

-Месечна помощ за  отглеждане на 

болно дете, с трайни увреждания е 

отпусната на 58 семейства с 64 деца; 

- Еднократна помощ при бременност: 

отпуснати 74 бр.,  от които 24 бр. на 

непълнолетни майки; 

- Еднократна помощ при раждане на 

живо дете: отпуснати 134 бр. за здрави 

деца; 

- Еднократна помощ при осиновяване 

на дете:  отпуснати 0 бр. при 

осиновени 0 деца; 

-Месечна помощ за отглеждане на 

дете до навършване на една годишна 

възраст:  отпусната на 171 семейства 

със 179 деца, от които 39 

непълнолетни майки; 

- Еднократна помощ за покриване на 

част от разходите в началото на 

учебната година за деца записани в 

първи клас: отпусната на 205 
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семейства със 205 деца; 

- Месечни помощи на лица и 

семейства, чийто доход за предходен 

месец е по- нисък от определен ГМД – 

310 случая, от които 108 са семейства 

със 219 деца. 

1.3. Популяризиране 

възможностите на социалните 

услуги за начините и видовете на 

подкрепа за деца и семейства в 

нужда. 

Община Стралджа, 

Д „СП”, Център за 

обществена подкрепа, 

Център за социална 

рехабилитация и 

интеграция. 

Брой 

проведении 

кампании. 

1.През 2021 г.  поради 

пандемичната обстановка ЦОП-

Стралджа запозна рисковите групи 

с услугите, предоставяни в ЦОП. 

2.Периодично в местния печат и 

социалните мрежи бяха 

публикувани статии, с цел 

запознаване на жителите от 

общината с дейността на услугата. 

3.През периода на лятна ваканция 

се предоставяше услуга за децата 

от масовите училища, в помощ на 

родителите, провеждане на 

занимания по интереси – „Лятна 

Академия“. 

 

ЦСРИ- гр. Стралджа 

1.Провеждане на мобилна 

логопедична  работа с 13 деца от 

ДГ на гр. Стралджа.  
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2.Предоставяне на материали в 

социалните мрежи за дейности в 

ЦСРИ – 5. 

 

 

1.4. Включване на родителите и 

техните деца на възраст от 0 до 7 

години в проект „С отговорност и 

грижа  за деца от 0 до 7  години от 

община Стралджа – 2”. 

Община Стралджа,  

Екипът за доставяне на 

услугите по проекта. 

Брой семейства 

и брой деца. 

150 семейства и 150 деца. 

1.5. Повишаване на родителския 

капацитет и преодоляване на 

проблемите във 

взаимоотношенията с децата. 

Тренинги на родители на деца с 

противообществени прояви в 

консултативния център на 

Комисията, както и в училища, 

където има нагласа за това. 

Община Стралджа, 

МКБППМН. 

 

Брой 

косултирани 

родители и деца. 

Секретарят на МКБППМН- 

Община Стралджа е провел срещи 

38 родители, които срещат 

затруднение при възпитанието на 

децата си. 

 

1.6. Извършване на проверка и 

оценка на всеки постъпил сигнал в 

Дирекция „Социално 

подпомагане” – Ямбол, засягащи 

деца от община Стралджа, за 

нарушаване правата на дете или 

дете в риск по смисъла на Закона 

за закрила на детето. 

Община Стралджа, 

Д „СП”, РУ – 

Стралджа. 

Брой постъпили 

сигнали. 

През 2021 година в ДСП - Ямбол са 

постъпили 92 сигнала за 

нарушаване правата на дете или 

дете в риск по смисъла на Закона за 

закрила на детето, засягащи деца от 

община Стралджа. Извършена е 

проверка и оценка на риска по 

постъпилите сигнали. 

2.  Мерки за  

подкрепа на 

родителите при 

наличие на риск за 

2.1. Подкрепа на семействата в 

съответствие и изпълнение на 

основната цел на ЗЗД – 

отглеждане на децата в семейна 

Община Стралджа, 

училищните    

ръководства, 

личните лекари,  

Брой 

подпомогнати 

семейства. 

-За 2021 година децата жители на 

община Стралджа  настанени в 

семейството на близки/роднини по 

чл.26 от ЗЗД са 8;  
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детето от 

изоставяне. 

среда, чрез ползване на 

алтернативни услуги за деца, както 

и чрез предоставяне на финансови 

помощи или помощи в натура. 

 

Д „СП”. -Месечна помощ – отпусната на 3 

семейства с 5 деца; 

- Еднократна помощ – отпусната на 3 

семейства с 3 деца. 

2.2. Взаимодействие между отдел 

„Закрила на детето” и МБАЛ -  

Ямбол, Стара Загора и Бургас  за 

превенция на изоставянето на ниво 

„родилен дом” и насочване на 

децата и семействата  при 

необходимост към ползване на 

алтернативни семейни грижи. 

 

 

Д „СП”, Община 

Стралджа. 

Брой случаи. През 2021 г. няма регистрирани 

сигнали на изоставяне на деца на ниво 

родилен дом с адресна регистрация на 

територията на община Стралджа. 

 

2.3.Осъществяване на мерки за 

предотвратяването на 

изоставянето  чрез осигуряване на 

педагогическа, психологическа, 

здравна и правна помощ на 

родителите. Насочване към 

подходящи социални услуги в 

общността. 

Община Стралджа, 

Д „СП”, училищните 

ръководства, личните 

лекари. 

Брой случаи. 30 деца и семейства са насочени за 

ползване на  подходящи социални 

услуги, предоставяни от ЦОП-

Стралджа.  

3.Повишаване 

ефективността в 

работата на 

органите по 

закрила на детето   

на местно ниво. 

3.1. Провеждане на обучения в 

прилагането на системен подход 

при работа с деца и семейства. 

 

Д „СП”, ОИ, Община 

Стралджа 

Брой  проведени 

обучения. 

През 2021г. не са провеждани 

обучения, относно прилагането на 

системен подход при работа с деца 

и семейства. 

3.2. Повишаване информираността 

сред децата, относно тяхното 

право на закрила от всички форми 

на насилие чрез провеждане на 

ДПС към РУ- 

Стралджа; Дирекция 

„СП“; МКБППМН. 

Брой 

проведении 

образователни и 

информационни 

През 2021г. отговорните 

институции периодично 

провеждаха образователни и 

информационни кампании на теми, 

свързани с насилието и правото на 
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образователни и информационни 

кампании в училищата и детските 

градини. 

кампании. закрила на децата. 

ДПС към РУ-Стралджа са 

проведени 8  образователни и 

информационни кампании, относно 

правото на закрила на децата от 

всички форми на насилие. 

3.3. Насочване на деца и родители 

от Община Стралджа към 

социалните услуги предлагани в 

ЦСРИ, ЦОП и по европейски 

проекти , с цел работа по семейно 

консултиране, подкрепа и 

развитие на родителските умения, 

превенция на насилието, семейно 

планиране, превенция на 

отпадането от училище, превенция 

на дивиантно поведение и работа с 

деца с отклоняващо се поведение.   

 

Община Стралджа, ОИ, 

ЦОП, ЦСРИ. 

Брой 

потребители на 

услугите. 

През 2021 г. 31 деца са насочени да 

ползват услуги в ЦОП, от които: 

- 15 деца са ползвали услугата 

„Семейно консултиране и 

подкрепа”, от тях 8 са 

непълнолетни майки и 2 

непълнолетни бременни; 

- 11 деца са ползвали услугата 

„Превенция на отпадане от 

училище“; 

- 1 дете е ползвало две 

услуги; „Превенция на 

отпадане от училище“ и 

„Семейно консултиране и 

подкрепа“; 

- 2 деца са насочени от 

МКБППМН. 

 

 

ЦСРИ: 

 

Общо 41 деца са ползвали СУ в 

ЦСРИ през 2021г. Някой от тях са 

получили повече от една дейност за 

подрепа: 
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1. логопедична рехабилитация -28 

деца; 

-13 деца от ДГ; 

2. Медицинска рехабилитация -15 

деца; 

3.Ателие - заним. трудотерапия - 16 

деца; 

4. Псих. подкрепа -3 деца. 

 

4. Продължаване на 

процеса на реформа 

в грижата и 

спазването на 

правата на децата, 

отглеждани в 

специализирани 

институции – 

социални услуги за 

деца. 

 

 

4.1.Провеждане на кампания за 

повишаване на информираността 

на широката общественост и 

отделни групи от населението 

относно услугата „Приемна 

грижа”.  

Д „СП”, Община 

Стралджа. 

Брой проведени 

кампании. 

Проведени са 2 информационни 

кампании. 

4.2.Развитие на услугата „Приемна 

грижа”, насочена към деца, които 

временно или продължително не 

могат да бъдат отглеждани в 

своите семейства. 

 

Д „СП”, Община 

Стралджа. 

Брой  приемни 

родители. 

В с. Зимница има 1 професионално 

приемно семейство. 

Приоритетна област ІІ: Осигуряване на равен достъп на всички деца в общината до качествена предучилищна 

подготовка и училищно образование и закрила на деца с изявени дарби. 
 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Индикатори за 

изпълнение 

Постигнати резултати 

1.Предлагане на 

различни видове и 

1.1. Прилагане на Механизъм за 

съвместна работа на институциите 

Община Стралджа,  

Директори  на ОИ, 

Обхванати 

4,5,6,7 годишни 

83% от подлежащите на записване 

в задължителна предучилищна и 
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форми на услуги, 

насочени към по-

пълно обхващане 

на децата в 

образователната 

система. 

по обхващане, включване и 

предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и 

ученици в задължителна 

предучилищна и училищна 

възраст. 

 

 

МКБППМН, РУ-

Стралджа, екипи за 

обхват по Механизма. 

 

 

  

 

училищна възраст са обхванати в 

образователните институции от 

общината.  

Част от децата и учениците в 

задължителна предучилищна и 

училищна възраст са заминали със 

семействата си в чужбина. 

 

1.2. Разработване на проекти за 

организиране на различни форми 

за привличане и адаптиране към 

учебния процес на необхванатите 

от образователните институции от 

общината деца и ученици. 

Община Стралджа, 

Директори на ОИ,  

Д „СП”. 

Брой 

осъществени 

проекти. 

ДГ „Здравец”-гр. Стралджа и  ДГ 

„Мати Рубенова”-гр. Стралджа 

участват в проект BG05M2ОP001-

3.005-0004 „Активно приобщаване 

в   системата на предучилищното 

образование“. 

ОУ „Христо Ботев”- с. Войника и 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-

гр.Стралджа работят по проект 

,,Равен достъп до училищно 

образование в условията на кризи''.  

Училищата на територията на 

община Стралджа работят по 

проект   ,,Подкрепа за успех''.  

Сформирани са групи за занимания 

по интерси. 

Работи се с децата от уязвими 

групи. 

 

1.3. Осъществяване на дейностите, 

свързани със създаване на 

подкрепяща среда в детските 

градини и училищата за 

включване на деца и ученици със 

Община Стралджа, 

Директори на ОИ,  

Д „СП”. 

Брой обхванати 

деца със СОП. 

В СУ „П.К. Яворов”-гр. Стралджа 

са идентифицирани 14 ученици със 

СОП. 

В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-

гр.Стралджа са идентифицирани 4 
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специални образователни 

потребности в образователния 

процес. 

ученици със СОП. 

 

С цел осигуряване на по-високо 

качество и достъп до образование 

на учениците със специални 

образователни потребности в СУ 

„П.К. Яворов” се работи по проект 

„Подкрепа за приобщаващо 

образование“. 

1.4. Да продължи ресурсното 

осигуряване на 

общообразователните училища за 

работа с деца със специални 

образователни потребности . 

Община Стралджа, 

Директори на ОИ , 

специалисти от 

РЦПППО- Ямбол. 

 

Брой ресурсни 

специалисти. 

В СУ „П.К. Яворов”-гр. Стралджа 

работят 3 ресурсни специалисти. 

В ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-

гр.Стралджа работят 3 специалисти 

от РЦПППО- Ямбол и  

1 логопед от ЦСРИ- гр. Стралджа. 

1.5. Да продължи интеграцията на 

ромските деца в образователните 

институции в общината, чрез 

ползване на услугите 

предоставяни по проект „С 

отговорност и грижа  за деца от 0 

до 7  години от община Стралджа 

– 2”. 

 

Община Стралджа, 

Директори на ОИ , 

специалисти по 

проекта. 

 

Брой 

информациоони 

кампании. 

25 информационни кампании. 

2. Провеждане на  

последователна и 

целенасочена 

превантивна и  

корекционна  

работа за 

намаляване броя на 

противообществен

2.1. Провеждане на срещи и 

беседи с родители на малолетни и 

непълнолетни правонарушители, с 

техните учители, възпитатели и 

педагогическите съветници. 

 

Община Стралджа, 

МКБППМН. 

Брой проведени 

срещи. 

Секретарят на МКБППМН- 

Община Стралджа е провел 14 

срещи. 

 

2.2. Периодични работни срещи на 

МКБППМН и ДПС-Стралджа с 

МКБППМН,  

РУ- Стралджа. 

Брой случаи. Консултираните деца, извършители 

на противообществени прояви са 9. 
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ите прояви и 

престъпления на 

територията на 

общината. 

цел актуализиране на 

информацията за децата с 

образувани две и повече 

възпитателни дела и 

междуинституционално 

сътрудничество за работа с тези 

деца и техните семейства. 

 

2.3. Системно провеждане на 

индивидуално-корекционна работа 

и психологическо консултиране на 

деца, извършители на 

противообществени прояви. 

МКБППМН,  

Д „СП”,ОИ,  

РУ- Стралджа. 

 

Брой 

консултирани 

деца. 

Консултираните деца, извършители 

на противообществени прояви са 9. 

3. Закрила на деца с 

изявени дарби. 

3.1. Създаване на възможности за 

активиране на свободното време 

на децата с подходящи културни, 

спортни и образователни 

дейности, като се използват 

възможностите на културните 

институти и спортната база – 

читалища, стадиони, библиотеки. 

 

Община Стралджа,  

Директори ОИ . 

 

Брой участващи 

деца и ученици. 

Поради епидемиологичната 

обстановка в страната през 2021г. 

дейностите свързани с  активиране 

на свободното време на децата и 

учениците, бяха значително 

ограничени.  

Свободното време на учениците се 

ангажира основно по проектите и 

програмите, по който работи 

училището, в което се обучават. 

 

3.2. Подпомагане за участие в 

национални конкурси, олимпиади  

и състезания. 

Община Стралджа, 

Директори на ОИ. 

Брой 

подпомогнати 

ученици. 

СУ „П.К. Яворов”-гр. Стралджа- 

 взели участие в 8 олимпиади  с 56 

ученици. 

ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”-

гр.Стралджа- в олимпиади са 

участвали 9 ученици. 

ОУ „Христо Ботев”- с. Войника- в  

олимпиади са участвали 9 ученици. 
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3.3. Стимулиране на  ученици с 

изявени дарби от VIII до XII клас, 

класирани индивидуално до 

навършване на 18 години на 

първо, второ или трето място на 

национален или международен 

конкурс, олимпиада или 

състезание /чл.10 от Наредбата за 

условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби 

/  включени в Програма на мерките 

за закрила на деца с изявени дарби 

от държавни, общински и частни 

училища за текущата календарна 

година /чл.11 от НУРОЗДИД/ . 

 

    

МОН, Община 

Стралджа. 

Брой наградени 

ученици. 

Ученик от СУ „П.К. Яворов”-гр. 

Стралджа е класиран на ІІ място  на 

НК Родолюбие и му е  отпусната 

стипендия по Наредбата за 

условията и реда за осъществяване 

на закрила на деца с изявени дарби. 

Приоритетна област III: Подобряване здравето на децата. 
 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Индикатори за 

изпълнение 

Постигнати резултати 

1. Намаляване на 

броя на децата от 

Община Стралджа, 

страдащи от 

социално- значими 

заболявания. 

 

1.1. Провеждане на 

информационни кампании за 

здравословно поведение и 

утвърждаване на здравословен 

начин на живот при децата и 

учениците. 

Община Стралджа,  

Директори на училища, 

ОПЛ, БМЧК, 

медицински работници 

в училища и детски 

заведения. 

Брой проведени 

кампании.  

 

В детските градини от общината са 

проведени три кампании на теми: 

1.„Хигиената на децата при  

КОВИД 19“; 

2. „Грижа за зъбките“ изнесена от 

д-р Т . Кирова; 
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3. „Здравословно хранене при 

децата”. 

 

През 2021г. в училищата от 

общината са проведени здравни 

беседи с цел превенция, 

профилактика и завишаване на 

здравната култура сред 

подрастващите, беседи за вредата 

от употребата на психоактивни 

вещества и алкохол,беседи във 

връзка с международния ден за 

борба със СПИН и др. 

 

 

1.2. Реализиране и обучение за 

здравословен начин на живот на 

деца и на бъдещи и настоящи 

родители на деца от от 0-7 години 

по проект „С отговорност и грижа  

за деца от 0 до 7  години от 

община Стралджа – 2”.  

 

Община Стралджа, 

ОПЛ, 

Специалисти по 

проекта. 

Брой 

консултации. 

По проекта са реализирани 18 

консултации. 

1.3. Пълно обхващане на децата в 

профилактични прегледи и 

имунизации, по Националния 

имунизационен календар 

включително при децата от 

етническите малцинства. 

 

Община Стралджа, 

медиатори. 

 

Брой обхванати 

деца. 

Медиаторите  към общинска 

администрация са спомогнали за 

имунизирането на 1 602 деца и 

възрастни. 

2.Превенция на 

рисковото    

2.1. Провеждане на кампании за 

повишаване на информираността 

Община Стралджа, 

Директори  на 

 Брой проведени Във всички училища се провеждат  

беседи и дискусии  за 
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поведение и 

промотиране на 

здравето сред 

децата. 

на децата за разпространяване на 

ХИВ/СПИН и употребата на 

психоактивни вещества и алкохол. 

училища, БМЧК, НПО. кампании  

  

разпространението на  ХИВ/СПИН, 

употребата на психоактивни 

вещества и алкохол. 

Проведени кампании-14бр. 

2.2.  Провеждане на здравни 

беседи за вредата на 

тютюнопушенето, наркотиците и 

алкохола върху детското развитие 

и здравословен начин на живот. 

Община Стралджа, 

Директори  на 

училища, БМЧК. 

Брой проведени 

здравни беседи. 

Провеждат се здравни беседи за 

вредата на тютюнопушенето, 

наркотиците и алкохола върху 

детското развитие и здравословен 

начин на живот. 

Проведени здравни беседи- 12бр. 

Приоритетна област  ІV: Насърчаване участието на децата в процесите на вземане на решения. 
 

 

Цел Дейност Отговорни институции Индикатори 

за изпълнение 

Постигнати резултати 

1. Консултиране на 

мнението на децата 

при изработване и 

прилагане на 

политики, свързани 

с техните права и 

задължения. 

1.1. Създаване на ученически 

съвети, които да участват в 

разработване на политиката на 

съответното училище. 

 

Директори  на ОИ, 

училищни настоятелства. 

 

Брой 

ученически 

съвети  

В СУ „П.К. Яворов”-гр. Стралджа и 

ОУ  „Св. Св. Кирил и Методий”- с. 

Зимница  са създадени ученически 

съвети. 

 

1.2. Развитие на дейности по 

ученическо самоуправление. 

Община Стралджа, 

Директори  на училища. 

Брой 

осъществени 

дейности. 

 

 

В училищата се провежда „Ден на 

ученическото самоуправление“. 

 

2.Повишаване 

информираността 

на децата за 

техните права и 

2.1. Разпространание и 

популяризиране на различни 

информационни материали в 

училищата за гарантиране на 

 РУ – Стралджа, 

МКБППМН, 

Образователни 

институции,  Дирекция 

Брой 

проведени 

кампании. 

В МКБППМН- община Стралджа 

няма регистрирани случаи на деца 

пострадали от престъпление, 

свидетели на престъпление и 
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задължения. правата на децата, пострадали от 

престъпление и свидетели на 

престъпление. Идентифициране 

на деца жертви на насилие и 

насочването им към подходящи 

социални услуги. 

"СП". жертви на насилие. 

МКБППМН- община Стралджа 

разпространява информационни 

материали в училищата за 

превенция на насилието между и 

върху деца. Запознаване с правата 

на човека, особено по въпросите на 

правата на детето. 

Приоритетна област V: Правораздавателна и съдебна система, приятел на детето. 
 

Цел Дейност Отговорни институции Индикатори 

за изпълнение 

Постигнати резултати 

1. Гарантиране на 

ефективна система 

за детско 

правосъдие в 

условията на 

междуинституцион

ално 

сътрудничество.  

1.1. Защита правата и интересите 

на децата, жертва на 

престъпление, свидетели на 

престъпление или извършили 

престъпление, при изслушването 

им в  РУ – Стралджа.  

РУ Стралджа, ДПС – 

Стралджа, родител, 

педагог, психолог. 

 

Брой случаи. През 2021г. ИДПС е работил по 35 

случая. 

 1.2. Периодични работни срещи 

на МКБППМН с цел 

актуализиране на информацията 

за децата с образувани две и 

повече възпитателни дела и 

междуинституционално 

сътрудничество за работа с тези 

деца и техните семейства. 

Община Стралджа 

МКБППМН. 

 

Брой 

проведени 

срещи. 

Секретарят на МКБППМН- община 

Стралджа е провел 7 периодични 

срещи, с деца с образувани по две 

дела. 

 1.3. Организиране на беседи, 

обучения и културни мероприятия 

за деца, по теми свързани с 

насилието, агресията и 

МКБППМН, община 

Стралджа, РУ – 

Стралджа, Д „СП”. 

Брой 

проведени 

мероприятия. 

Секретарят на МКБППМН е провел 

15 беседи по теми свързани с 

насилието, агресията и последиците 

от тях, с цел превенция на детската 
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последиците от тях, с цел 

превенция на детската 

престъпност и 

противообществените прояви, 

извършени от малолетни и 

непълнолетни. 

престъпност и 

противообществените прояви, 

извършени от малолетни и 

непълнолетни. 

ИДПС е провел 56 беседи. 

 1.4. Осигуряване правото на 

децата правонарушители на 

справедливо и законосъобразно 

отношение при зачитане тяхното 

достойнство. Защита на правата и 

законните интереси на малолетни 

и непълнолетни от представител 

на Д „СП” при разглеждане на 

възпитателни дела, когато не е 

посочен доверен представител 

или адвокат. 

Д „СП”, МКБППМН, 

психолог, педагози от 

училищата на 

територията на община 

Стралджа, 

педагогическите 

съветници към 

училищата. 

Брой случаи. При разглеждането на 6 от 

възпитателните дела през 2021г. 

присъства инспектор детска 

педагогическа стая. 

 

Изводи: 

 1. Създадени са условия от всички заинтересовани страни всяко дете да расте в сигурна семейна среда, която да е в състояние 

да му осигури нормално физическо, умствено, нравствено и социално развитие.  

2. Заложените в Общинската програма за закрила на детето в община Стралджа  за 2021г. цели и дейности в по-голям процент са 

изпълнени;3. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са достъпни за всички деца и семейства в община Стралджа. 
 


