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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 

2015 г.   

   

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

Във връзка с чл. 21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето, Дирекция „Социално 

подпомагане” гр. Елена е внесла в общинското деловодство предложение за приемане на 

Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2015 г., съобразно 

потребностите на децата и техните семейства в общината.   

На 11.04.2015 г. Обществения съвет за закрила на детето на свое заседание е разгледал 

програмата и след внасяне на съответните предложения от членовете, програмата 

придобива вида, в който я представям за разглеждане от Общински съвет Елена. 

Настоящата Общинска програма за Закрила на детето в Община Елена за 2015 г. е 

разработена въз основа на: 

- Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето (2012-2015); 

- Конвенцията за правата на детето на ООН; 

- Националната стратегия за детето 2008 - 2018 г.;  

- Стратегия за развитие на социалните услуги 2011- 2015 година на Община Елена;  

- Принципите, залегнали в Закона за закрила на детето; 

- Национална стратегия „Визия за деинституционализация на децата в Република 

България” и План за действие към нея; 

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

Целта на програмата е да изведе на преден план общинските приоритети в областта на 

закрилата на детето с оглед отразяване в тях на специфичните местни потребности. 

 Изпълнението на приоритетните цели ще допринесе за изграждане на определен брой и 

вид услуги по закрилата на детето с предимно превантивен характер. Услугите са 

фокусирани върху потребностите на детето и са предназначени за всички деца и 

семейства в община Елена. 

Във връзка с гореизложеното, предлагам на Общински съвет Елена следния 
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ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ: 

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, т. 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 2015 г. 

 

 

 

С уважение, 

 

инж. ДИЛЯН МЛЪЗЕВ 

Кмет на община ЕЛЕНА 
 

 

Изготвил:  

Христо Захариев, директор на дирекция „ХДИРПС“ 

26.05.2015 г., 17:20 ч. 


