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ОБЩИНА СТРАЛДЖА,ОБЛАСТ ЯМБОЛ 

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

e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 
                                                                                                                                 

 

ДО  

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. СТРАЛДЖА 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ АТАНАС КИРОВ КИРОВ – КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

 

   Относно:     Приемане на: 

   1. Отчет по изпълнение на  дейностите от Общинската 

                           програма за закрила на детето за 2021г. 

                          2.  Общинска програма за закрила на детето за 2022г.  

                           на община Стралджа 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

На основание чл. 21, ал.1, т.12  от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагане 

Закона за закрила (ППЗЗД) на детето всяка година Общинският съвет приема 

Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните 

семейства в общината. 

 

Настоящата докладна се изготви предвид следните мотиви:  

 

          При изпълнение на Общинската програма за закрила на детето за 2021г. са 

постигнати добри резултати от отговорните институции, които се ръководиха и 

спазваха принципите, заложени в Закона за закрила на детето: 

 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.   
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Дейностите включени в Общинската програма за закрила на детето за 2022г. 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. 

 

Основни приоритети в Общинската програма за закрила на детето за 2022г. 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. 

 

На основание чл. 44, ал.1 ,т.1 и ал.2 от ЗМСМА и чл.20а от Закона за закрила на 

детето със Заповед №З-153/07.03.2022г. Кмета на община Стралджа е определил 

Комисия за детето с консултативни и координиращи функции, като обединяващо и 

координиращо звено на политиките на всички деца на територията на общината. 

С Протокол №1 от заседание на 14.03.2022г.  Комисията за детето разгледа и 

прие Отчет за изпълнение на Общинска програма за закрила на детето за 2021г. и 

Общинска програма за закрила на детето за 2022г., които да бъдат внесени за приемане 

от Общински съвет-гр. Стралджа. 

Въз основа на  изложеното и на основание чл. 21, ал.1, т.12  и ал.2 от Закона за 

местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл. 3, ал.1 

и ал.3 от Правилника за прилагане Закона за закрила на детето (ППЗЗД) предлагам на 

Общинският съвет-гр.  Стралджа да вземе следното  

Р Е Ш Е Н И Е: 

 
1. Приема Отчет по изпълнение на  дейностите от общинската програма за 

закрила на детето за 2021г.; 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2022г. на община 

Стралджа. 

 

ВНОСИТЕЛ:   /п/ 

 

АТАНАС КИРОВ 

КМЕТ НА ОБЩИНА СТРАЛДЖА 

 

                                                                               

 


