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ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018-2020 г. 
 
 
УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 
          

На основание чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.2, т.1 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето към всяка община се създава Комисия за детето с 
консултативни и координационни функции, която разработва Общинската програма за 
закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в съответната 
община. 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето дирекция "Социално 
подпомагане" осъществява текущата практическа дейност по закрила на детето в общината и 
прави предложения до Общинския съвет за Общинска програма за закрила на детето. 

Във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето 
Общинският съвет приема всяка година по предложение на дирекция "Социално подпомагане" 
изготвената от комисията по чл. 20а от Закона за закрила на детето Общинска програма за 
закрила на детето съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината. 

Разработеният от Комисията за детето към община Смолян проект на Общинска 
програма за закрила на детето е в съответствие с Националната политика за закрила на детето 
и Конвенцията на ООН за правата на детето, като едновременно с това е съобразена с 
конкретните условия в община Смолян.  Всички работещи по проблемите свързани със 
закрила на детето институции в община Смолян чрез настоящата програма декларират волята 
и готовността си да положат съвместни усилия за повишаване качеството на живот и 
благосъстояние на децата. 
 Заложените в програмата основни приоритети целят постигане на ефективност на 
превантивните действия, на качествена грижа и контрол при спазването на утвърдените 
международни и национални стандарти за отглеждането и развитието на децата. Основна 
задача на включените мерки е спомагане развитието на политиките за детето във всички 
сектори и направления и за постигане на по-ефективна защита и гарантиране на основните 
права на децата от Община Смолян във всички сфери на обществения живот, като условие за 
свободното и пълноценното им личностно развитие. 



 Проектът на Общинската програма за закрила на детето за 2018-2020 г. е съгласуван с 
Дирекция „Социално подпомагане“ – Смолян и с експерти и специалисти от Регионално 
управление на образованието – Смолян, Комплекс за социални услуги, Регионална здравна 
инспекция, Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни, Комплекс за социални услуги за деца, младежи и пълнолетни лица с 
увреждания, Детска педагогическа стая, и неправителствени организации. 
 

 
Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от Закона за местното 

самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 3, ал. 1 от Правилника за 
прилагане на Закона за закрила на детето предлагам на Общинския съвет – Смолян да вземе 
следното  
 

РЕШЕНИЕ: 
 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето 2018-2020 година. 
 

 
Приложение:  

1. Общинска програма за закрила на детето 2018-2020 г. 
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