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ДО
Г-Н АКСЕЛ МЕХМЕД КЮЧЮК
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ НА ОБЩИНА ИСПЕРИХ

СТАНОВИЩЕ
От Гюлнур Мехмед – Юрисконсулт
Относно: Докладна записка за приемане на Отчет за изпълнение на дейностите,
заложени в Програмата за закрила на детето за 2020 г. и на Общинска програма за
закрила на детето за 2021 г.
Съгласно:
Чл.21, ал.1, т.12 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация. Общинският съвет приема стратегии, прогнози, програми и планове
за развитие на общината, които отразяват и европейските политики за развитие на
местните общности.
В изпълнение на правомощията си по ал.1 Общинският съвет приема
правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения.
Чл.20а от Закона за закрила на детето Към всяка община се създава Комисия
за детето с консултативни и координационни функции, в която участват представители
на общинската администрация, областната дирекция на Министерството на вътрешните
работи, регионалното управление на образованието, регионалната здравна инспекция,
дирекция "Социално подпомагане", местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на
юридическите лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по
закрила на детето.
Председател на комисията по ал. 1 е кметът на общината или оправомощено от
него длъжностно лице.
Комисията по ал. 1 е обединяващо и координиращо звено на политиките за
всички деца на територията на общината и формира и осигурява осъществяването на
местната политика по закрила на детето.
Чл.6, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето
Комисията за детето е консултативен орган към всяка община.
Комисията:
1. разработва общинската програма за закрила на детето съобразно

потребностите на децата и техните семейства в съответната община;
2. 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;
3. осъществява други дейности, възложени с нормативен акт."
Докладната е изготвена от лице, което има право да внася докладни за
разглеждане на заседания на Общински съвет.
Предвид изискванията на ЗМСМА докладна е законосъобразна, проекта на
решение отговаря на изискванията на Административнопроцесуалния кодекс.
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