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О Б Щ И Н А  И С П Е Р И Х  
 

 

ДО 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  НА 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ИСПЕРИХ 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
от Айджан Бейтула – Заместник кмет на Община Исперих 

 
 

Относно: Приемане на Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в 

Програмата за закрила на детето за 2018г. и на Общинска програма за закрила на детето 

за 2019г. 

 

 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ, 

УВАЖАЕМИ  ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  

 

Съгласно чл. 20а от Закона за закрила на детето, към Община Исперих е 

създадена Комисия за детето с консултативни и координационни функции, в която 

участват представители на различни институции, работещи по проблемите на децата. 

Комисията е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на 

територията на общината като формира и осигурява осъществяването на местната 

политика за закрила на детето.  

В изпълнение на чл.6 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на 

детето, Комисията разработва общинската програма за закрила на детето съобразно 

потребностите в съответната община. Комисията осъществява сътрудничество, 

координация и подпомага обмена на информация между компетентните органи и 

юридическите лица при осъществяване на дейностите по закрилата на детето на 

общинско ниво. 

Основна цел на Общинската програма за закрила на детето на община Исперих е 

осигуряването на условия за ефективно упражняване на правата и подобряване 

качеството на живот и благосъстоянието на децата, като условие за свободното и 

пълноценното им личностно развитие. В Общинската програма за закрила на детето 

подробно са разписани приоритетните цели, дейностите за тяхното изпълнение, 

сроковете, отговорни органи и източниците на финансиране.  

Предвид гореизложеното предлагам Общински съвет – Исперих да вземе 

следното  

РЕШЕНИЕ: 

 

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

администрация, във връзка с чл.20а от Закона за закрила на детето и чл.6, ал.1 и ал.2 от 

Правилника за прилагане на закона за закрила на детето  
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ИСПЕРИХ 

РЕШИ: 

 

1. Приема Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската 

програма за закрила на детето за 2018г. 

2. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2019г. 

3. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Исперих и на 

Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от приемането му. 

 Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред 

Административен съд - гр. Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 

 

Вносител: 

АЙДЖАН БЕЙТУЛА 
Заместник кмет  на Община Исперих 


