
 

 

 

                              

                                   

УВЕДОМЛЕНИЕ 

На основание чл. 77 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс, във връзка с чл. 

26, ал. 3 от Закона за нормативните актове Общински съвет Кубрат и Община Кубрат 

УВЕДОМЯВАТ: 

Изготвен e проект  на Общинска програма за закрила на детето за 2022г. 

 На основание чл.26, ал.4 от Закона за нормативните актове:предложения и становища 

могат да бъдат депозирани  в деловодството на Общински съвет-Кубрат или на e-mail: 

office@obskubrat.bg  до 14 -дни  от датата на публикуване 01.04.2022г. в сайта на Община 

Кубрат и сайта на Общински съвет-Кубрат . 

Краткият срок от 14-дни е наложителен в предвид срока заложен в чл.3, ал.3 

от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето: 

„Общинската програма за закрила на детето по ал. 1 се приема до април на 

съответната година.“ 

Мотиви за Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2022г: 

1.Причини, налагащи приемането на Общинска програма за закрила на детето за 

2022г. 

В изпълнение на чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила   на детето 

/ППЗЗД/, 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. 

В общинската програма  се планират и социалните услуги за деца.  Програмата  се 

приема до месец Април на съответната година.  

 

2.Целите, които се поставят: 

- мерки в подкрепа на родители при наличие на риск от изоставяне на дете; 

-развиване на алтернативни грижи за деца в риск; 

- повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и други 

форми на експлоатация; 

- гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка с оглед 

пълноценна социална реализация; 
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- насърчаване участието на децата  в процесите на вземане на решения,  развитие на 

способностите им, организиране на отдиха и свободното  им време; 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:  

Проекта на Програмата не изисква допълнителни средства освен утвърдените в бюджета. 

4.Очаквани резултати: 

-Предоставяне на информация за наличните социални услуги в подкрепа на родители, за 

превенция на изоставянето; 

- Осигуряване на финансова подкрепа на семейства за превенция на изоставянето по Закона за 

закрила на детето; 

- Повишаване на здравната култура сред децата и семействата с риск от изоставяне. 

Консултиране и подкрепа на семействата с деца, застрашени от изоставяне; 

- Популяризиране на алтернативна грижа за деца – приемни семейства, семейства на близки и 

роднини; 

-Консултиране, насочено към подобряване на качеството на грижи за настанените деца в 

семейства на роднини и близки или в приемни семейства,  чрез провеждане на обучения; 

- Повишаване на обществената информираност на родителите и децата за опасностите  в  

интернет пространството и др.; 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз: 

 Общинска програма за закрила на детето за 2022г. е съобразена с актовете на правото на 

Европейския съюз: 

 

 

 

 


