МОТИВИ КЪМ ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА
ОБЩИНА КРИЧИМ
На основание чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 26, ал. 2 от Закона за нормативните актове и във връзка с чл. 77 от
АПК, предоставяме на вниманието на жителите на община Кричим в регламентирания
14-дневен срок, считано от 01.03.2018 год. за разглеждане, обсъждане, представяне на
становища, предложения за изменение, допълнение, и възражения по проект на
Програма за закрила на детето на община Кричим.
В съответствие с разпоредбите на чл. 28, ал. 2 от Закона за нормативните актове,
към проекта на Наредба № 1 прилагаме съответните мотиви, както следва:
І. Причини, които налагат приемането на Програма за закрила на детето на
община Кричим:
1. Необходимостта от приемането на Програмата за закрила на детето е
заложена в Закона за закрила на детето.
2. Необходимост от ясно регламентиране на обществените отношения, свързани
със закрила на детето на територията на община Кричим, които са с висока обществена
значимост, свързани са с подкрепа на семейното и отговорно родителство, развиване на
мерки за подкрепа на деца и семейства при наличие на висок риск от изоставяне,
мониторинг върху спазване правата на децата, развиване на алтернативни услуги за
семейна грижа, гарантиране правото за равен достъп до качествено образование на
децата и деца със специални потребности, намаляване на социално-значимите
заболявания сред децата, устойчиво развития на практики и програми, предназначени
за деца с рисково поведение и стимулиране на активното им участие в противодействие
на насилието и др.
ІІ. Цели, които се поставят във връзка с прилагането на Програмата:
1. Създаване на подробно разписан и регламентиран административен ред при
извършване на дейности свързани със закрила на детето.
2. Ще се създадат реални предпоставки за синхронизиране на местната Програма
с Областната програма за закрила на детето.
ІІІ. Очаквани резултати:
Чрез прилагането на Програмата се цели намаляване на детската бедност и
създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен достъп
до качествена предучилищна подготовка и училищно образование на всички деца и
подобряване здравето на децата.
ІV. Финансови средства, необходими за прилагането на новата Наредба:
Не се очаква разходване на финансови средства, свързани с прилагането на
изменението на Програмата, тъй като изпълнението й, ще се възложи на служителите в
общинска администрация - Кричим.
V. Анализ на съответствието с правото на Европейския съюз.
Тенденциите в местното самоуправление и местната администрация са найконцентрирано изразени в Европейската Харта за местното самоуправление. Тази харта
е документа подчертаващ необходимостта от отчитането в правните актове на всички
особености на местните структури с оглед задоволяването на потребностите на
населението по места чрез ефективно местно самоуправление. Доколкото настоящият
проект на Програма за закрила на детето е с предмет на подзаконов нормативен акт,
който подлежи на издаване на основание чл. 21, ал. 1, т. 13 и ал. 2 от Закона за местното
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самоуправление и местната администрация от Общински съвет като орган на местното
самоуправление, то приложими са разпоредбите на Европейската Харта за местно
самоуправление.
Приложение: ПРОЕКТ НА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА
КРИЧИМ
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