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ОБЩИНА ЧАВДАР
____________________________________________________________________________________________________

2084 с. Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев“ № 9
тел: 07189 2261;тел. кмет: 07189 2388
e-mail: obchavdar@abv.bg; www.chavdar.eu

ОБЯВЛЕНИЕ
от 20.08.2021 г.
На основание чл. 21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и във връзка чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от
Правилника за прилагане на закона за закрила на детето, чл.8 от ЗНА, съгласно чл.69 от АПК,
при спазване изискванията на чл.26 ал.3 и ал.4 от ЗНА, Община Чавдар Ви уведомява, че
община Чавдар е изготвила Общинска програма за закрила на детето на община Чавдар за
2021 година.
В 30/тридесет/ - дневен срок, считано от 20.08.2021 година, датата на публикуване на
настоящото обявление и от обявяването му на интернет страницата на община Чавдар:
www.chavdar.eu, за обсъждане, становища, предложения, мнения, възражения, препоръки и др.
можете да представите Вашите такива по проекта за Общинска програма за закрила на детето
на община Чавдар за 2021 година, до 20.09.2021 г., на e- mail: obchavdar@abv.bg, или в
Центъра за информация и услуги на гражданите на първия етаж в сградата на общината в
рамките на работното време от 8.00 часа, до 17.00 часа на община Чавдар на адрес: п.к. 2084,
с.Чавдар, област Софийска, ул. „Христо Ботев" No 9.
Приемането на Общинска програма за закрила на детето на община Чавдар за 2021
година, е основано на следните,
МОТИВИ
1. Причини, налагащи приемането на Общинска програма за закрила на детето на
община Чавдар за 2021г.
Настоящата програма се изготвя на основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за закрила на
детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за прилагане на закона за закрила на детето.
В изпълнение на чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето
/ППЗЗД/, Общинската програма за закрила на детето на община Чавдар за 2021 г. е одобрена
от създадетата със Заповед на Кмета на община Чавдар комисия за детето по предложение на
Агенция „Социално подпомагане“.
2. Целите, които се поставят:
Основната цел на настоящата Общинска програма е да се гарантират основните права
във всички сфери на обществения живот на всички групи деца съобразно: възрастта,
социалния статус, физическото, здравословното и психическото състояние, като се осигури на
всички подходяща икономическа, културна и социална среда, образование, свобода на
възгледите и сигурност.
- Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата;
- Подобряване здравето на децата;
- Осигуряване правото на детето за живот и развитие в сигурна и безопасна среда;
- Осигуряване на равен достъп до качествено предучилищно и училищно образование;
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-

Правораздавателна съдебна система, приятел на детето;
Повишаване на ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба
и други форми на експлоатация;
Спорт, култура и дейности за свободно време.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:
Проекта на Програмата не изисква допълнителни средства освен утвърдените в
бюджета на общината и от държавно делегирания бюджет.
4.Очаквани резултати:
-

-

-

-

Развити качествени и адекватни на потребностите социални услуги в общността за
подкрепа на децата и семействата; повишен капацитет на специалистите предоставящи
социални услуги;
Гарантиране на равен достъп на децата до качествено образование и подготовка с оглед
пълноценна социална реализация;
Намаляване броя на необхванатите и отпадащите от училище ученици, създаване на
условия за продължаване на образованието;
Намаляване на броя на деца от семейства в неравностойно социално положение, които
не посещават редовно детска градина и училище;
Подобрена профилактика на здравето при деца от всички възрастови групи;
Ефективно прилагане на мерките за опазване здравето на децата, повишена здравна
култура;
Увеличаване на броя на децата, ангажирани с творчески и спортни дейности-увеличен
брой деца, участващи в културни дейности и дейности за осмисляне на свободното
време;
Повишаване ефективността на мерките за защита на децата от насилие, злоупотреба и
други форми на експлоатация-повишена информираност на децата с цел превенция от
насилие и експлоатация;
Запознаване на децата в училищна възраст с техните права и задължения; утвърждаване
на детското участие в обществения живот.

5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Общинска програма за закрила на детето за 2021г. е съобразена с актовете на правото
на Европейския съюз.

Проекът на Общинската програма за закрила на детето за 2021 година е
публикуван и може да се запознаете с него на официалната интернет страница на
община Чавдар в секция „Общински съвет“, в подсекция „Покани и обявления“, на
следния линк: https://www.chavdar.eu/administration/POKANI

ГРИГОР ДАУЛОВ:
Кмет на община Чавдар

