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Приложение №2 към Решение №120 от Протокол № 15/28.11.2008 година 
на Общински съвет - Струмяни 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО ЗА 2008 г. 
ОБЩИНА СТРУМЯНИ, ОБЛАСТ БЛАГОЕВГРАД 

 
 
 
 
 На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗЗД и във връзка с член 3 от 
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, Общинския съвет 
приема всяко година по предложение на Дирекция “Социално подпомагане”, 
общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и 
техните семейства в община Струмяни. 
 Дирекция “Социално подпомагане” град Сандански, подпомагана от 
Комисията по закрила на детето към община Струмяни, област Благоевград 
изготви настоящата Общинска програма за закрила на детето за 2008 година, 
която ще бъде предложена за приемане на общински съвет Струмяни. 
 Програмата цели да се определят приоритетите на общинско ниво в 
областта на закрилата на децата, де се предвидят конкретни мерки и дейности, 
които да бъдат ресурсно обезпечени. Нейното реализиране налага 
ангажираност и координация между всички институции, работещи и имащи 
отношения за повишаване благосъстоянието и гарантиране правата на децата 
в общината. 
 
 Общинската програма за закрила на детето е в съответствие с 
националните и международни стандарти и практики и се основава на следните 
принципи: 
  

•  Осигуряване на висшите интереси на детето. 
•  Зачитане и уважение личността на детето. 
•  Отглеждане на детето в семейна среда. 
•  Осигуряване на условия за спазване на правата на всички деца в 

Община Струмяни, с оглед повишаване благосъстоянието им. 
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Приоритетна област 1: Намаляване на детската бедност и създаване 
на условия за социално включване на децата. 
 

Цели Дейности Отговорен 
орган 

Финансово 
осигуряване 

1. Развиване на 
мерки за подкрепа на 
отговорно 
родителство. 

1.1.Оказване ежемесечна 
подкрепа на родителите / 
осиновители/,които 
отглеждат деца с трайно 
намалена възможност за 
социална адаптация по реда 
на ЗИХУ и ППЗИХУ. 
 
1.2.Оказване подкрепа на 
семейства на роднини или 
близки, при които са 
настанени деца с трайни 
увреждания по реда на чл. 
26 от ЗЗД чрез предоставяне 
на месечни помощи, в това 
число и на месечна добавка 
в размер на 70 % от 
минималната работна 
заплата за страната за деца 
до 18 годишна възраст и до 
завършване на средното 
образование, но не по – 
късно от 20 годишна възраст.
1.3.Подкрепа на семействата 
с деца до завършване на 
средно образование на 
детето, но не повече от 20 – 
годишна възраст, които 
редовно посещават 
училище. 
 
1.4.Осигуряване на доходи и 
финансова подкрепа на 
семейства, отговарящи на 
условията за месечно 
социално подпомагане за 
децата, които отглеждат. 
 
 
 
1.5.Да се анализират 
потребностите от социални 
услуги за децата  от 
рисковите групи на общ. 
Струмяни  и се разкрие  

1.1.Д”СП” – 
Сандански. 
Отдел”СЗ” 
Общ. Струмяни 
Срок 2008 г. 
 
 
 
1.2. Д”СП” – 
Сандански. 
Отдел”СЗ” 
Общ.Струмяни 
Срок 2008 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3. Д”СП” – 
Сандански. 
Отдел”СЗ” 
Общ. Струмяни 
Срок 2008 г. 
 
 
 
1.4. Д”СП” – 
Сандански. 
Отдел”СЗ” 
Общ.Струмяни 
Срок 2008 г. 
 
 
 
 
1.5. Кметство 
Струмяни и  
Д”СП” – 
Сандански 
Срок 2009 г. 

1.1. В рамките 
на   
утвърдения  
бюджет за 
2008 г., 
съгласно 
изискванията 
на ППЗИХУ. 
1.2. В рамките 
на   
утвърдения  
бюджет за 
2008г., 
съгласно 
изисквания -
та на 
ППЗИХУ. 
 
 
 
 
 
 
1.3. В рамките 
на   
утвърдения  
бюджет за 
2008г., 
съгласно 
изисквания -
та на ЗСПД. 
1.4. В рамките 
на   
утвърдения 
бюджет за 
2008г., 
съгласно 
изисквания -
та на ЗСП и 
ППЗСП. 
1.5. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
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Център за обществена 
подкрепа, където да се 
предоставят социални услуги 
за придобиване на 
родителски умения за 
отглеждане и възпитание на 
децата, както и за 
преодоляване на кризи в 
семейството.  
1.6 Използване 
възможностите на 
разкритите социални услуги 
в общината за преодоляване 
на кризи в семейството. 
 
1.7.Провеждане на 
дискусионни форуми, 
относно синдрома на 
родителското отчуждаване 
при децата на разделени 
родители, чрез използване 
капацитета и на местните 
медии. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. Д”СП” – 
Сандански и 
разкрити НПО 
на територията 
на общината. 
 
1.7. Д”СП” – 
Сандански, 
медии и 
МКБППМН 
 

институции.  
 
 
 
 
 
 
 
 
1.6. В рамките 
на  
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции 
1.7. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции 

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

  2.1. Подкрепа на 
семействата в съответствие 
и изпълнение на основната 
цел на Закона за закрила на 
детето – отглеждане на 
децата в семейна среда, 
чрез използване 
възможностите на 
разкритите алтернативни 
услуги за деца в страната и 
чрез предоставяне на 
финансови помощи или 
помощи в натура. 
2.2. Използване ресурса на 
разкритите социални услуги 
– Звено “Майка и бебе” за 
превенция на изоставянето и 
насочване на децата и 
семействата към тях. 
2.3. Осъществяване на 
мерки за предотвратяване на 
изоставянето чрез 
осигуряване на 
психологическа, 
педагогическа и правна 
помощ.  

2.1 О”ЗД” общ.  
Струмяни при 
Д”СП” - 
Сандански 
Срок текущ 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.О”ЗД”-
общ.Струмяни 
при Д”СП” - 
Сандански 
Срок текущ 
 
2.3. О”ЗД” общ. 
Струмяни при 
Д”СП” - 
Сандански 
Срок текущ 
 
 

2.1. В рамките 
на  
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет. 
 
 
2.3. В рамките 
на  
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции. 
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2.4. Използване на 
създадения регламентиран 
механизъм между родилни 
отделения, О”ЗД” и ДМСГД 
за предотвратяване 
настаняването на децата в 
институции. 

2.4. О”ЗД” 
 общ. Струмяни 
при Д”СП” - 
Сандански 
Срок текущ 
 
 
 
 
 
 
 

2.4. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции. 
 

3. Развиване на 
социални услуги в 
общността за 
подкрепа на децата и 
семействата. 
 

3.1 Идентифициране на 
потребностите  и планиране 
възможностите за 
разкриване на социални 
услуги в общността. 

3.1. О”ЗД” –
общ 
Струмяни при 
Д”СП” 
Сандански и 
ОБКЗЗД 
 

3.1. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции 
 
 

4. Развиване на 
алтернативни 
семейни грижи. 

4.1. Популяризиране и 
развиване на приемната 
грижа в общ.Струмяни чрез 
провеждане на разяснителна 
кампания чрез използване 
ресурса на общинския 
вестник и местните медии. 
4.2. Консултиране, насочено 
към подобряване качеството 
на грижи за настанените 
деца в семейства на роднини 
и близки по реда на чл. 26 от 
ЗЗД.  

4.1. О”ЗД”-общ. 
Струмяни при 
Д”СП” - 
Сандански 
 
 
 
4.2. О”ЗД” общ. 
Струмяни при 
Д”СП” – 
Сандански 

4.1. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет на 
отговорните 
институции 
 
4.2. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет на  
Отговорните 
институции 
 
 
 
 

5. Увеличаване 
достъпа до дневни 
грижи за деца.  

5.1. Използване възможн. на  
разкритите дневни форми на 
социални услуги за деца в 
национален мащаб. 
 

5.1. О”ЗД” общ. 
Струмяни при 
Д”СП” – 
Сандански 
 
 
 
 
 

5.1. В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет 
 
 
 

 
 
Приоритетна област 2: Защита на децата от всякакви форми на 

злоупотреба, насилие и експлоатация. 
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Цели Дейности Отговорен орган Финансово 

осигуряване 
1.Повишаване на 
професионалната 
компетентност на 
специалистите, 
работещи с деца, за 
разпознаване 
белезите на насилие 
и незабавно 
сигнализиране за 
случаите на насилие 
чрез участие в 
обучителни 
семинари. 

1.1. 
Популяризиране 
на дейността на 
Отдел”ЗД” във 
връзка с 
предотвратяване 
на риска от 
насилие  в 
семейството, 
училището и на 
улицата. 
1.2. Провеждане 
на планирани 
акции с цел 
превенция на 
попадането на 
децата на 
улицата.  
1.3. Извършване 
на мониторинг при 
случаите на деца 
на улицата и деца, 
жертви на трафик. 
1.4.  Сформиране  
на ученически 
съвети и 
включването им в 
процеса на  
изработване и 
разпространяване 
на 
информационни 
материали за 
деца, касаещи 
проблемите като 
насилие, 
злоупотреба, 
опасности в 
интернет и други 
форми на 
експлоатация и в 
тяхното 
разпространяване. 

1.1. Директори на 
училищата на 
територията на 
общ. Струмяни – 
Направление 
“Образование”, 
ОЗД 
 
 
 
 
1.2. О”ЗД” при 
Д”СП” – 
Сандански 
 
 
 
 
1.3. О”ЗД” при 
Д”СП” – 
Сандански 
 
 
1.4.Директорите 
на училищата в 
общ. Струмяни; 
Отдел”ЗД” 

1.1 В рамките на 
утвърдения бюджет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.2. В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
1.3. В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
1.4. В рамките на 
бюджета 
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2. Развиване на 
услуги, насочени към 
превенция на 
насилието и 
възстановяване и 
реинтеграция в 
семейството, 
училището и 
обществото на деца, 
жертви на насилие, 
особено на 
сексуално насилие, 
трафик и най – тежки 
форми на детски 
труд.  

2.1. Използване 
възможностите на 
разкритите в 
национален 
мащаб кризисни 
центрове като 
услуга, насочена 
към деца, жертви 
на насилие и 
трафик.  
 
2.2. Стартиране на 
„ Училище за 
родители” – 
изработване и 
разпространение 
на диплянки за 
детската агресия. 

2.1. О”ЗД” общ. 
Струмяни при 
Д”СП” – 
Сандански и ОЗД, 
на чиято 
територия е 
кризисният 
център. 
 
 
 
2.2. Отдел”ЗД” 
общ. Струмяни; 
МКБППМН; 
Училищата  
 
 
 
 

2.1. В рамките на 
утвърдения 
национален бюджет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2. В рамките на 
утвърдения бюджет. 
 
 

3. Използване  на 
гореща телефонна 
линия  в общ. 
Сандански като 
средство за 
сигнализирани на 
случаи на деца в 
риск.  

3.1.Използване 
възможностите на 
горещата линия за 
повишаване на 
осведомеността 
на подрастващите 
и намаляване 
случаите на деца 
в риск. 
Стимулиране 
активното им 
участие в 
противодействие 
на насилието. 
 

Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни при 
Д”СП” – 
Сандански; 
МКБППМН 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. В рамките на 
утвърдения бюджет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
Приоритетна област 3:  Гарантиране на равен достъп на децата до 
качествено образование и подготовка, с оглед пълноценна социална 
реализация. 
 

1.Гарантиране 
равен достъп и 
осигуряване на 
качествено 
образование и 
подготовка на 
децата, с оглед на 
пълноценна  
социална 
реализация. 
 

1.1. Превръщане на 
училището в социална 
територия, допринасяща 
за здравното, психичното 
и емоционално 
благополучие на детето. 
                                              

1.2.  Да се разработи 
програма с цел, децата да 
развият взаимоотношения 
на доверие , 

1.1. Директори на 
училищата ; 
Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни 
 
 
 
1.2.Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни; 
Директорите на 
училищата 

1.1. В 
рамките на 
утвърдения 
бюджет. 
 
 
 
1.2. В 
рамките на 
утвърдения 
бюджет. 
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сътрудничество и умения 
за общуване. 
 
1.3. Въвеждане на 
ефективен гъвкав подход 
за комуникация между 
родители, деца и учители. 
 
1.4. Гарантиране на 
достъп  до образование 
на децата от  етническите 
малцинства. 
Организиране на 
подходящи извънкласни 
форми за разкриване 
културата и бита им. 
Беседи с родителите за 
по-пълна интеграция на 
техните деца. 
 
1.5. Търсене на 
възможности и 
разработване на проекти 
за задържане на 
проблемните ученици в 
училище 
 
 
1.6. Създаване на 
Общински детски 
етнографски център 
 
 
 
1.7. Създаване на 
младежко туристическо 
дружество за включване 
на учениците в 
туристически преходи 

 
 
 
1.3. Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни; 
Директорите на 
училищата 
 
1.4. Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни; 
Направление”Образо- 
вание”; 
Директорите на 
училищата; 
Кметството 
 
 
 
 
 
1.5.Директорите на 
учили 
щата; 
Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни; 
Направление” обра- 
зование”. 
 
1.6. Директорите 
на училищата; 
Отдел”ЗД” – общ. 
Струмяни. 
 
 
1.7. Директорите на 
Училищата; 
Отдел”ЗД” – общ. 
Струмяни. 
 
 

 
 
 
1.3. В 
рамките на 
утвърдения 
бюджет. 
 
1.4. В 
рамките на  
утвърдения  
бюджет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5. В 
рамките 
на 
утвърдения 
бюджет. 
 
 
 
1.6. В 
рамките 
на 
утвърдения 
бюджет. 
 
1.7. В 
рамките на 
утвърдения  
бюджет. 

 
 Приоритетна област 4: Улесняване на достъпа до качествени  медицински 
услуги и здравеопазване. 
 

1. Достъп до 
качествени услуги за 
деца от уязвимите 
групи  
 
 

1.1. Осигуряване достъп до 
здравна помощ на деца от 
ромски произход и техните 
семейство. Оказване на 
помощ при нужда. 
 

1.1. Отдел”ЗД” 
общ. 
Струмяни;Д”СП”; 
Кметствата; 
Лични лекари 
 

1.1В рамките 
на 
утвърдения 
бюджет. 
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2. Повишаване на 
здравното 
образование на 
подрастващите. 

 
2.1.Използване на всички 
помагала, разпространени от 
МОН за повишаване на 
здравното образование и 
култура на учениците. 
 
2.2. Създаване на Общинска 
ученическа структура на БЧК 
 
 
 
 

 
2.1. Директори 
на училищата; 
Лични лекари; 
Отдел”ЗД”. 
 
 
2.2. Отдел”ЗД” 
общ. Струмяни; 
Директорите на 
училищата; 
МКБППМН 
 
 

 
2.1. В 
рамките на 
утвърдения 
бюджет.  
 
 
2.2. В 
рамките на 
утвърдения 
бюджет. 
 
  

 
Приоритетна област 5 : Намаляване броя на децата жертва на  пътно 
транспортни произшествия. 
 

1 Провеждане на 
активна превантивна 
дейност по опазване 
на живота и здравето 
на децата и  в 
движение по 
пътищата. 
 
 
 
2. Повишаване на 
знанията, 
транспортната 
култура и 
поведението на 
децата. 

1.1. Осигуряване на 
съдействие от РПУ – 
Сандански за 
осъществяване на 
превантивна дейност 
съвместно с органите на 
МВР и КАТ за безопасността 
на децата на пътя.  
 
 
2.1. Организиране на 
състезания, викторини, 
конкурси, забавни игри, 
свързани с прилагане на 
правилника за безопасност 
на движението по пътищата. 
Оборудване на площадка за 
практическото изпълнение 
на наученото в часовете по 
БД-то 

1.1. Директорите 
на училищата; 
Направление 
образование; 
Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни при 
Д”СП” 
Сандански 
 
 
2.1. Директори 
на училищата;  
МКБППМН; 
Направление 
„Образование”; 
Отдел”ЗД” общ. 
Струмяни 
 
 
 

1.1. В 
рамките на 
утвърдения 
бюджет. 
 
 
 
 
 
 
2.1. В 
рамките на 
утвърдения 
бюджет. 

 
 
 
 
 
ПРЕДСЕДЕТЕЛ 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – СТРУМЯНИ: 
КИРИЛ УКЕВ 


