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ДO 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГР. ЕЛЕНА 

  

ПП РР ЕЕ ДД ЛЛ ОО ЖЖ ЕЕ НН ИИ ЕЕ   

от Стоян Николаев Златев - председател на Общински съвет Елена 

 

 

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

2023 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 2023 г., съобразно потребностите на децата и техните 

семейства в общината. 

Настоящата Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2023 г. е 

разработена въз основа на: 

 Конвенцията на ООН за правата на детето; 

 Закона за закрила на детето; 

 Закона за социалните услуги;  

 Националната програма за закрила на детето; 

 Общински планове и стратегии в сферата на социалните дейности и закрилата 

на детето. 

Целта на програмата е да бъдат определени местните приоритети в областта на закрила на 

детето, както и да спомогне за по-ефективна защита и гаранция на основните права на 

децата в Община Елена, във всички сфери на обществения живот. Тя документира волята 

и готовността на институциите в Общината за повишаване качеството на живот на децата. 

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, 

Общински съвет Елена 

 

Приема Общинска програма за закрила на детето в община Елена за 2023 г., 

неразделна част от настоящото решение. 

 

 

С уважение, 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ  

Председател на 

Общински съвет – ЕЛЕНА 

 

 


