
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – РАЗГРАД 

ПРЕПИС – ИЗВЛЕЧЕНИЕ 

от Протокол №57 

от проведено заседание на 25.06.2019 г. 

 

 

Докладна записка от  Ердинч Ахмедов Хасанов – зам. - кмет на 

Община Разград 

 Относно: Допълване на Общинската програма за закрила на 

детето за 2018 -2019 г.  

 

                                          Р Е Ш Е Н И Е 

                                                № 751 

 

Общинската програма за закрила на детето за 2018 – 2019 г. е 

приета с Решение № 589 по Протокол № 44 от проведено на 31.07.2018 

г. заседание на Общински съвет – Разград. В програмата са включени 

реално изпълними дейности за 2018 г., за които има осигурени ресурси 

и възможности за реализация. Програмата е отворена за възникнали 

нови потребности и възможности. 

В изпълнение изискванията на чл. 12 от Наредбата за условията 

и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 

/НУРОЗДИД/, кмета на Община Разград е определил експертно – 

консултативна комисия, включваща служители на общинска 

администрация и общински съветници, която разработи Мерки за 

насърчаване на творческите заложби и потребности на деца с изявени 

дарби на Община Разград за 2019 г., с които да бъде допълнена 

Общинската програма за закрила на детето.  

До Дирекция „Социално подпомагане“, гр. Разград е изпратено 

предложение за допълване на Общинската програма за закрила на 

детето по приоритет VІІІ „Спорт, култура и дейности за свободното 

време”, дейност 8.2.2. „Предоставяне на еднократно финансово 

подпомагане на деца с изявени дарби от общинските и държавни 

училища по Мерки за насърчаване на творческите заложби и 

потребности на деца с изявени дарби на Община Разград”.  

В съответствие с разпоредбата на чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за 

закрила на детето, директорът на Дирекция „Социално подпомагане”, 

гр. Разград с писмо вх. № 24-00-467/10.06.2019 г. е уведомил кмета на 

Община Разград, че няма предложения във връзка с изготвените 

Мерки за насърчаване на творческите заложби и потребности на деца 

с изявени дарби на Община Разград за 2019 г. 

Съгласно разпоредбата на чл. 12, ал. 2 от Наредбата за условията 

и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби 



Общинската програма се приема от общинския съвет.  

Във връзка с гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от 

Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 12, 

ал. 2 от Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на 

деца с изявени дарби и писмо вх. № 24-00-467/10.06.2019 г. на 

директора на Дирекция „Социално подпомагане”, гр. Разград, 

Общински съвет Разград, с 23  гласа „ЗА“, „против“ – 1, „въздържали 

се“ – няма, 

 

 

                                           Р Е Ш И: 

 

Допълва Общинската програма за закрила на детето за 2018 -

2019 г. в частта – приоритет VІІІ „Спорт, култура и дейности за 

свободното време”, дейност 8.2.2. „Предоставяне на еднократно 

финансово подпомагане на деца с изявени дарби от общинските и 

държавни училища по Мерки за насърчаване на творческите заложби 

и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград”, като 

създава ново Приложение № 2 – Мерки за насърчаване на творческите 

заложби и потребности на деца с изявени дарби на Община Разград за 

2019 г.  

 

Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Разград 

и на Областния управител на Област Разград в 7-дневен срок от 

приемането му. 

 

/Общинската програма за закрила на детето за 2018 -2019 г. е 

неразделна част от докладната записка и е приложена в отделен файл/. 

 

 

                                                                             Председател: /П/ Не се чете 

                                                                                                 /Надежда Радославова/ 

                                                                             Секретар: /П/ Не се чете 

                                                                                                 / Емине Хасан/ 

Вярно с оригинала, 

Изготвил преписа: 

                      /Е. Ахмедова/ 

 

 


