
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вх.№ ОДЗ-29-00-23 
Дата: 20.03.2019 г. 
 

ДО 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ГРАД ВЕТОВО 
 

 

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е 
 

от д-р Мехмед Хасан Мехмед 

Председател на Общински съвет – Ветово 

 

 

правно основание: 

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

местната администрация (ЗМСМА); 

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

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

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2019 година на община 

Ветово. 

 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

Съгласно чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето териториалните дирекции 

„Социално подпомагане” осъществяват текущата практическа дейност по закрила на детето в 

общините и правят предложения до общинските съвети за Общинска програма за закрила на 

детето. Съгласно 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, Комисията за детето е консултативен орган към всяка 

община, който разработва Общинската програма за закрила на детето, съобразно потребностите на 

децата и техните семейства в съответната община. 

В Общински съвет – Ветово е постъпил проект на Програмата, който е разработен в 

съответствие с националната политика за закрила на детето и при спазване на целите и 

принципите на Конвенцията на ООН за правата на детето. Програмата изразява волята и 

готовността на всички институции в община Ветово, работещи по проблемите за закрила на 

детето, да положат общи усилия  за повишаване качеството на живот на децата. Стратегическа цел 

на Програмата е осигуряване на условия за ефективното упражняване на правата на децата, с 

оглед повишаване на благосъстоянието им и пълноценното им личностно развитие. Предвидени за 

изпълнение на основните задачи са дейности, осигуряващи условия за ефективност на 

превантивните действия, за грижите на децата и контрол върху спазване на международно 

признатите стандарти за отглеждането и развитието им. 

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Ветово да приеме следното 

 

 

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ВЕТОВО 

7080 гр. Ветово, ул. „Трети март” № 2, тел.: 08161 28-00, 22-53, факс: 08161 28-71 

официален сайт: www.obs-vetovo.eu; e-mail: obs_vetovo_2015@abv.bg 

http://www.obs-vetovo.eu/


 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

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

администрация и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето във връзка 

с чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето, Общински съвет – Ветово 

 

РЕШИ: 

 

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019 година на община Ветово. 

 

 

 

С уважение, 

 

Д-р Мехмед Мехмед, /п/ 

Председател на Общински съвет - Ветово 


