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ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

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

                                                                                e-mail: obshtina@straldja.bg 

 

 

ПРОЕКТ!  

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2022 ГОДИНА 

НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

І. ВЪВЕДЕНИЕ. 

 

Общинската програма за закрила на детето за 2022г.  документира волята и готовността на институциите в Община Стралджа за 

повишаване качеството на живот на децата.  

Съгласно чл.2 от Закона за закрила на детето – „Дете е всяко физическо лице до навършване на 18 години”. 

 

1. Закрилата на детето се основава на следните принципи: 

 

  Зачитане и уважение на личността на детето; 

  Отглеждане на детето в семейна среда; 

  Осигуряване най-добрия интерес на детето; 

  Специална закрила на дете в риск;  

  Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето; 
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  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 деца с изявени дарби; 

  Насърчаване на отговорното родителство; 

  Подкрепа на семейството; 

  Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 

  Контрол по ефективността на предприетите мерки. 

 

 

2. Основни приоритети в Общинската програма за закрила на детето са: 

 

1.Социална политика. 

 

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

всички деца. 

 

3.Подобряване здравето на децата. 

 

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

 

5.Правораздавателна и съдебна система, приятел на детето. 
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Приоритетна област I : Социална политика. 
 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Финансово 

осигуряване 

Срок 

1. Осигуряване правото 

на детето да живее в 

сигурна семейна среда. 

1.1. Подкрепа на семействата в съответствие и 

изпълнение на основната цел на ЗЗД – 

отглеждане на децата в семейна среда, чрез 

ползване на алтернативни услуги за деца, както 

и чрез предоставяне на финансови помощи или 

помощи в натура. 

 

Д „СП”, доставчици на 

социални услуги- 

Център за обществена 

подкрепа, Център за 

социална 

рехабилитация и 

интеграция. 

 

 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

 

до края на  

2022 г. 

 

1.2. 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. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция, 

средства от 

проекта. 

 

до края на  

2022 г. 

 

1.3. Предоставяне на комплекс от социални 

услуги, предназначени на деца в риск и техните 

семейства в Център за обществена подкрепа – 

гр. Стралджа. 

Център за обществена 

подкрепа. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

1.4. Финансово подпомагане на семействата с 

деца до завършване на средно образование на 

детето, но не повече от 20 годишна възраст. 

Д „СП” 

 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

до края на  

2022 г. 
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 бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

1.5. 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. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

2.  Мерки за  подкрепа 

на родителите при 

наличие на риск за 

детето от изоставяне. 

2.1. 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. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

2.2.Подкрепа на семействата на деца, 

застрашени от изоставяне чрез прилагане на 

мерки за закрила в семейна среда и финансово 

подпомагане. 

Община Стралджа, 

Д „СП”. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

2.3. Подкрепа на семействата за отглеждане на 

децата в семейна среда, чрез оптимално 

функциониране на разкритите в общината 

социални услуги за деца в семейна среда: 

Център за обществена подкрепа, Механизъм 

Община Стралджа, 

доставчици на 

социални услуги. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 
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лична помощ, Асистентска подкрепа. 

2.4. 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. 

 

 

Община Стралджа, Д 

„СП”. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

2.5.Развитие на услугата „Приемна грижа”, 

насочена към деца, които временно или 

продължително не могат да бъдат отглеждани в 

своите семейства. 

 

Община Стралджа, Д 

„СП”. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

 

до края на  

2022 г. 

 

3.Повишаване 

ефективността в 

работата на органите по 

закрила на детето   на 

местно ниво. 

3.2. Взаимодействие и сътрудничество на 

органите за закрила на детето на местно ниво, 

съгласно компетентностите им, при прилагане 

на Координационния механизъм за работа с 

деца, жертви на насилие или в риск от насилие 

и/или при кризисна интервенция, съдействие на 

малолетните и непълнолетните лица излезли от 

СПИ и ВУИ, безнадзорни, изоставени от 

родителите си и други. 

ДПС към РУ- 

Стралджа, Дирекция 

„СП", МКБППМН. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции. 

до края на  

2022 г. 

 

3.3. Повишаване информираността сред децата, 

относно тяхното право на закрила от всички 

форми на насилие чрез провеждане на 

образователни и информационни кампании в 

училищата и детските градини. 

ДПС към РУ- 

Стралджа, Дирекция 

„СП", МКБППМН. 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

до края на  

2022 г. 

 



 

Страница 6 от 12 

 

институции. 

3.4. Провеждане на обучения в прилагането на 

системен подход при работа с деца и семейства. 

 

Дирекция  „СП", ОИ, 

Община Стралджа. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

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 

Финансово 

осигуряване 

Срок 

1.Осъществяване на 

дейности, в изпълнение 

на политиките за 

обхващане на децата в 

образователната 

система. 

1.1. Прилагане на Механизъм за съвместна 

работа на институциите по обхващане, 

включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в 

задължителна предучилищна и училищна 

възраст. 

 

Община Стралджа,  

Директори  на ОИ, 

МКБППМН, РУ-

Стралджа, екипи за 

обхват по Механизма. 

 

Не се изисква. до края на  

2022 г. 

 

1.2.Координация между институциите при 

работата с деца, отпаднали от учебния процес и 

такива, за които съществува риск от отпадане. 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

1.3.Създаване на стимулираща учебна среда за 

превенция на отпадането на учениците и 

тяхното интегриране. 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 
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1.4. Работа на образователните институции по 

Национални програми на МОН. 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

1.5. Създаване на подкрепяща и достъпна среда 

в детските градини и училищата за включване 

на деца със специални образователни 

потребности в образователния процес. 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

1.6. Да продължи ресурсното осигуряване на 

общообразователните училища за работа с деца 

със специални образователни потребности . 

Община Стралджа, 

директори на ОИ , 

специалисти от 

РЦПППО- Ямбол. 

 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

1.7. 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. 

 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция, 

средства от 

проекта. 

до края на  

2022 г. 

 

2.Подпомагане на 

децата и родителите с 

цел редовно посещаване 

на училище. 

2.1.Утвърждаване на задължителната 

предучилищна подготовка като условие за 

равен достъп на децата до училищно 

образование чрез повишаване на контрола на 

качеството на детското обучение в 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 
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предучилищна възраст. 

2.2. С цел приобщаване на децата към 

системата на предучилищното образование да 

продължи работата по проект „Активно 

приобщаване в системата на предучилищното 

образование“ на ОП РЧР, по който проект се 

заплащат таксите за детска градина на деца от 

социално слаби семейства. 

Община Стралджа, 

детски градини. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция, 

средства от 

проекта. 

 

до края на  

2022 г. 

 

2.3.Повишаване  капацитета на родителите във 

връзка с обучението от разстояние в електронна 

среда при въвеждане на неприсъствено 

обучение /ОРЕС/. 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

Не се изисква. до края на  

2022 г. 

 

2.4.Повишаване отговорността на родителите и 

тяхната активност за сътрудничество с 

учителите и училищното ръководство с цел 

развитието на децата им с фокус върху 

родители от уязвими групи за насърчаване на 

редовното посещаване на детска градина и 

училище. 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

Не се изисква. до края на  

2022 г. 

 

3. Закрила на деца с 

изявени дарби. 

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 

МОН, Община 

Стралджа. 

МОН, 

Община 

Стралджа. 

до края на  

2022 г. 
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календарна година /чл.11 от НУРОЗДИД/ . 

 

    

3.2. Подпомагане за участие в национални 

конкурси, олимпиади  и състезания. 

Община Стралджа, 

директори на ОИ. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

 

до края на  

2022 г. 

 

Приоритетна област III: Подобряване здравето на децата. 
 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Финансово 

осигуряване 

Срок  

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. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

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. 

 В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция, 

средства от 

проекта. 

 

до края на  

2022 г. 

 

1.3. Пълно обхващане на децата в Община Стралджа, В рамките на до края на  
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профилактични прегледи и имунизации, по 

Националния имунизационен календар 

включително при децата от етническите 

малцинства. 

 

медиатори. 

 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

2022 г. 

 

2.Превенция на 

рисковото    поведение и 

промотиране на 

здравето сред децата. 

2.1. Провеждане на кампании за повишаване на 

информираността на децата за 

разпространяване на ХИВ/СПИН  и 

подобряване на контрола на туберкулозата . 

Община Стралджа, 

директори  на 

училища, БМЧК, 

медиатори, 

МКБППМН. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

2.2.Провеждане на кампании за превенция на 

рисковото сексуално поведение и употребата на 

психоактивни вещества. 

Община Стралджа, 

директори  на 

училища, БМЧК, 

МКБППМН. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

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

 

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Финансово 

осигуряване  

Срок  

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. 

 

 В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

1.2. Развитие на дейности по ученическо Община Стралджа, В рамките на до края на  
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самоуправление. директори  на 

училища. 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

2022 г. 

 

2.Повишаване 

информираността на 

децата за техните права 

и задължения. 

2.1. Повишаване осведомеността на 

обществото, децата и на техните семейства, 

относно правата на детето, насилието над деца 

и за стимулиране на активното им участие в 

противодействие на насилието. 

 РУ - Стралджа; 

МКБППМН, 

образователни 

институции,  

Дирекция  „СП". 

В рамките на 

утвърдения 

бюджет на 

отговорните 

институции. 

до края на  

2022 г. 

 

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

Цел Дейност Отговорни 

институции 

Финансово 

осигуряване 

Срок  

1. Гарантиране на 

ефективна система за 

детско правосъдие в 

условията на 

междуинституционално 

сътрудничество.  

1.1.Провеждане на информационни кампании 

на децата в училищата за техните права и 

задължения. 

Община Стралджа 

МКБППМН, 

ДПС – Стралджа. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

 

до края на  

2022 г. 

 

1.2. 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. 

 

Не се изисква. 

 

до края на  

2022 г. 

 

1.3. Периодични работни срещи на МКБППМН 

с цел актуализиране на информацията за децата 

с образувани две и повече възпитателни дела и 

междуинституционално сътрудничество за 

Община Стралджа 

МКБППМН. 

 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

до края на  

2022 г. 
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работа с тези деца и техните семейства. отговорната 

институция. 

 

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. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

1.5. Организиране на беседи, обучения и 

културни мероприятия за деца, по теми 

свързани с насилието, агресията и последиците 

от тях, с цел превенция на детската 

престъпност и противообществените прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни. 

МКБППМН, община 

Стралджа, РУ – 

Стралджа, Д „СП”. 

В рамките на 

утвърдения 

годишен 

бюджет на 

отговорната 

институция. 

до края на  

2022 г. 

 

 

Дейностите, включени в Програмата са съобразени с потребностите и грижата за децата в община Стралджа и са предложени от 

широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване израстването, развитието и безопасността на децата. Заложени са 

реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и за постигане на по-

ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения живот. 

 

Програмата е отворен и гъвкав документ, подлежащ на промяна, допълване и усъвършенстване в отговор на възникнали нови 

потребности и в съответствие с променящите се условия, нормативна база и икономическа среда. 


