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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

 

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от инж. Дилян Стефанов Млъзев - кмет на община Елена 

 

Относно: Приемане на Общинска програма за закрила на детето в община Елена  за 

2018 г. 

  

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

В изпълнение на чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето от Дирекция „Социално 

подпомагане” гр. Елена е внесено предложение за приемане на Общинска програма за 

закрила на детето в община Елена  за 2018 г., съобразно потребностите на децата и 

техните семейства в общината.   

На 16.04.2018 г. общинската Комисия за детето на свое заседание разгледа програмата и 

след внасяне на съответните предложения от членовете програмата придоби настоящия си 

вид. 

Настоящата Общинска програма за Закрила на детето в Община Елена за 2018 г. е 

разработена въз основа на: 

- Закона за закрила на детето, 

- Конвенцията за правата на детето на ООН,  

- Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.и Планът за действие за изпълнението й,  

- Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 

България” и План за действие към нея, 

- Национална програма за гарантиране на правата на децата с увреждания, 

- Концепция за държавна политика в областта на правосъдието за детето. 

Целта на програмата е да определи стратегическата цел и общинските приоритети в 

областта на закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни 

потребности. 

 Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за по-ефективна защита и гаранция 

на основните права на децата в община Елена. 

 

Във връзка с горното предлагам на Общинска съвет – Елена следния  
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ППРРООЕЕККТТ  ЗЗАА  РРЕЕШШЕЕННИИЕЕ::  

На основание чл.21, ал.1, т.12 и чл.21, ал.2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и 

чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, Общински съвет – 

Елена  

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г., 

неразделна част от настоящото решение. 

 

Приложение: Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2018 г. 

 

С уважение, 

 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 

 

Изготвил: 

Христо Захариев 


