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Програмата за закрила на детето в Община Алфатар за 2017 год. е приета на 

основание чл.3 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, с Решение 

№217, Протокол №021 от 28.04.2017 г. на Общински съвет Алфатар.  

При изпълнение на Програмата и за постигане на добри резултати отговорните институции 

се ръководиха и спазваха принципите, заложени в Закона за закрила на детето: 

1. Зачитане и уважение на личността на детето; 

2. Отглеждане на детето в семейна среда; 

3. Осигуряване най-добрия интерес на детето; 

4. Специална закрила на дете в риск; 

5. Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето; 

6. Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните 

личностни и социални качества и грижа за тяхната професионална квалификация; 

7. Временен характер на ограничителните мерки; 

8. Незабавност на действията по закрила на детето; 

9. Грижа в съответствие с потребностите на детето; 

10. Осигуряване развитието на дете с изявени дарби; 

11. Насърчаване на отговорното родителство; 

12. Подкрепа на семейството; 

13. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето; 

14. Контрол по ефективността на предприетите мерки. 

 

В резултат на изпълнение на заложените цели в Програмата за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2017 година са извършени дейности, с които са постигнати следните резултати: 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ І 

НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Постигнати 

резултати 
Водеща Партнираща 

1.1. Подобряване на 

политиките в областта на 

децата и семейството  

1.1.1. Актуализиране на нормативната 

уредба 

Брой актуализирани 

нормативни актове 

Община 

Алфатар 
ДСП 

Приета 

ОСПЛРДУ в 

Община 

Алфатар 

1.2. Прилагане на 

интегриран подход в 

грижите за деца, насочен 

към превенция на 

рисковете още в най-ранна 

детска възраст 

1.2.1. Изпълнение на дейности, свързани 

с развитието и функционирането на 

интегрирани услуги за ранно детско 

развитие 

Осигурена среда, 

подпомагаща 

цялостното развитие на 

децата 

ДСП 
Община 

Алфатар 
0 

1.3. Развитие на иновативни 

услуги за деца и семейства 
1.3.1. Продължаване дейността на 

социалната услуга резидентен тип КЦД 

гр. Алфатар.  

Брой деца, получили 

подкрепа 

Община 

Алфатар 
КЦД, ОЗД 

17 

(седемнадесет) 

деца, от тях 15 

(петнадесет) 

момичета и 6 

(шест) момчета 

1.4. Подкрепа на деца в 

уязвима ситуация 

1.4.1. Осигуряване на мерки, за 

предотвратяване на изоставянето на деца, 

чрез психологическа, педагогическа и 

правна помощ на родителите. 

Брой подпомогнати 

родители 
ДСП  

Община 

Алфатар 

85 бр. случаи, 

консултирани в 

семейна среда 

1.4.2. Наемане на работа безработни лица 

– самотни родители (осиновители) и/или 

майки (осиновителки) с деца до 3 г. 

възраст (чл.53 от Закона за насърчаване 

на заетостта) 

Брой включени в 

заетост 
ДБТ - Дулово Работодатели 

няма наети на  

работа 

безработни 

лица 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІ 

ПОДОБРЯВАНЕ ЗДРАВЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Постигнати 

резултати 
Водеща Партнираща 

2.1. Промотиране на 

здравето сред децата 

2.1.1. Провеждане на информационни 

кампании за здравословно поведение и 

утвърждаване на здравословен начин на 

живот при децата и учениците 

Брой информационни 

кампании 

РЗИ, БЧК 

Община 

Алфатар, 

МКБППМН, 

ДГ и училища 

Община 

Алфатар, БЧК,  

МКБППМН са 

предоставили: 

информационни 

материали на  

за здравословен 

начин на живот; 

информационни 

материали „За 

един по-сигурен 

свят“ по повод 1 

декември; 

беседи за 

здравословното 

хранене „Аз и 

моето тяло“. Сто 

процента 

обхванати деца и 

ученици. 

 

Брой обхванати деца и 

ученици 
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2.1.2. Разработване и кандидатстване с 

проекти по схемите „Училищен плод” и 

Училищно мляко” към ДФ „Земеделие” 

Брой разработени 

проекти 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община 

Алфатар 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар 

Осигурено е 

здравословно 

хранене и 

хранителен 

режим  

НУ Отец 

Паисий” 

с.Алеково 

Проект 

„Училищно 

мляко“ 

16 ученика 

ОУ „Христо 

Ботев“-56 
ученици от 1-4 

клас 

Брой обхванати деца и 

ученици 

2.1.3. Конкурс за рисунка, есе и др. на 

тема „Не, на дрогата, алкохола и 

тютюнопушенето” 

Брой обхванати деца и 

ученици МКБППМН  БЧК 0 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІІІ 

ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ЖИВОТ И РАЗВИТИЕ В СИГУРНА И БЕЗОПАСНА СРЕДА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Постигнати 

резултати 
Водеща  Партнираща 

3.1. Развитие на 

различни форми, модели 

и инструменти за 

превенция на 

инцидентите и 

3.1.1. Участие на децата и учениците в 

общински, областни и национални 

ученически състезания и конкурси 

Брой обхванати деца  

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Община 

Алфатар 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар 

Възпитание на 

подрастващите в 
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травматизма при децата Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

любов към 

националните и 

местните 

традиции. 

Патриотизъм и 

уважение към 

род и родина. 

- 70 деца 

ОУ „Христо 

Ботев“ 

гр.Алфатар- 

30 ученици 

 

3.1.2. Беседи в часа на класа, ролеви игри 

в детската градина и др. за информиране 

на децата и учениците за правилна 

реакция и безопасно поведение  

Брой  беседи 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

МКБППМН, 

РУ - Силистра 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар 

Проведени две 

беседи на тема 

„Ориентиране в 

движението и 

комуникации в 

града“. 

Проведени 

ролеви игри „Аз 

съм светофар“, 

„Познавам 

пътните знаци“, 

„Аз се движа по 

нашата улица“. 

Проведен 

тренинг „Да 

пазим децата“. 

Проведени 
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беседи в 

основните 

форми за 

безопасно 

поведение на 

улица и 

формиране на 

понятия: 

пешеходец, 

пешеходна 

пътека, 

светофар, пътни 

знаци. 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алек

ово-2 беседи в 

часа на класа 

ОУ „Христо 

Ботев“-14 

беседи 

 

Брой обхванати деца 

 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар- 
Брой обхванати 

деца.70 

ОУ „Христо 

Ботев“-

гр.Алфатар- 110 

ученици 

2 кампании 
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3.1.3. Провеждане на тематични 

кампании от служителите на РУ – 

Силистра: „Ваканция! Да запазим живота 

на децата на пътя!”; „Децата тръгват на 

училище! Да ги пазим на пътя!” 

Брой кампании РУ - Силистра МКБППМН, 

учебни и 

детски 

заведения 

ОУ „Христо 

Ботев“- 110 

ученици Брой обхванати деца РУ - Силистра 

3.1.4. Провеждане на общински конкурс 

за детска рисунка на тема „С очите си 

видях бедата” 

Брой обхванати деца МКБППМН 

Учебни и  

детски 

заведения 

0 

3.1.5. Провеждане на беседи в часа на 

класа по теми, свързани със защита при 

бедствия в съответствие с изискванията 

за обучение по чл.16, ал.3 от Закон за 

защита при бедствия 

Брой поведени беседи 

Учебни и детски 

заведения 

РСПБЗН 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алек

ово-3 беседи от 

кл.ръководител 

ОУ „Христо 

Ботев“ 

гр.Алфатар- 

 40 беседи 

Брой обхванати 

ученици 

Учебни и детски 

заведения 

РСПБЗН 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алек

ово-16 ученика 

ОУ „Христо 

Ботев“ 

гр.Алфатар- 

110 ученици 

3.1.6. Участие на ученици от ОУ „Христо 

Ботев” гр. Алфатар в състезанието „Млад 

огнеборец” 

Брой участвали 

ученици 

Учебни и детски 

заведения РСПБЗН 0 

3.2. Създаване на по-

добри условия за 

гарантиране на правото 

на детето на живот и 

развитие в сигурна и 

безопасна среда 

3.2.1. Разработване на училищни и 

общинска програма за отбелязване на 

Глобалната седмица на ООН за пътна 

безопасност в България  

 

Брой програми- 

изготвена учебна 

програма по 

безопастност на 

движението по 

пътищата. 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

РУ - Силистра 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар- 
Формиране на 

когнитивни и 

практически 
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ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община Алфатар 

умения на 

децата, необходи 

им за опазването 

на 

пътя.изграждане 

на елементарни 

представи и 

понятия за пътно 

движение и 

начални умения 

за безопасно 

предвижване 

като пешеходци. 

Развиване 

сензориката на 

децата 

/възприемане на 

различни 

цветове и 

форми, 

движение, 

анализиране на 

информация от 

светлинни 

звукови 

сигнали/. 

Поставени са 

основите на 

възпитание на 

съвременната 

транспортна 

култура. 

ОУ „Христо 
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Ботев“- 

1 програма 

Брой проведени 

мероприятия 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община Алфатар 

 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алек

ово-1 

мероприятие 

рисунка по 

темата 

ОУ „Христо 

Ботев“ 

гр.Алфатар- 

3 мероприятия 

Община Алфата 

и МКБППМН – 

изработени и 

разпространени 

информационни 

материали.  

 

Брой обхванати деца 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Община Алфатар 

 
ОУ „Христо 

Ботев“- 43 

ученици 
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3.2.2. Подготовка на материали за 

популяризиране на правилата за 

безопасност и спешните телефони: 

Единен европейски номер 112 и 

Национална телефонна линия за деца 

116111 и публикуване на информацията в 

официалния сайт на Община Алфатар 

www.alfatar.egov.bg 

Брой изготвени 

информационни 

материали МКБППМН 
Община 

Алфатар 
Да 

Публикувана 

информация  

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ІV 

ОСИГУРЯВАНЕ НА РАВЕН ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ПРЕДУЧИЛИЩНО И УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Постигнати 

резултати Водеща Партнираща 

4.1. Образование, 

достъпно за всички деца. 

Подобряване качеството 

на образователната 

система. 

4.2.1. Участие на учители във вътрешно 

училищни квалификационни дейности и 

организирани от РУО - Силистра 

Брой участници 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алек

ово-3 учители 

ОУ „Христо 

Ботев“ 

гр.Алфатар-

повишена 

квалификацията 

на учителите 20 

4.2. Подобряване 

дейностите на 

образователните 

институции за 

идентифициране и 

подкрепа на дете в риск 

4.2.1. Участие на учители в обучения за 

правата на детето и за дете в риск 
Брой обучени учители 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

 0 

4.3. Подобряване на 

условията за достъп и 

4.3.1. Изграждане на приобщаваща 

образователна среда в 

Брой обхванати деца и 

ученици  

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 
 

ОУ „Христо 

Ботев“ 
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обучението на децата със 

СОП в 

общообразователните 

училища 

общообразователни училища за 

осъществяване на качествено 

образование, съобразено с 

индивидуалните потребности на всеки 

ученик по проект „Подкрепа за равен 

достъп и личностно развитие”  

Алфатар гр.Алфатар-26 

ученици 

4.4. Повишаване на 

ролята на 

общообразователните 

училища за изграждане 

на подходяща 

образователна среда за 

осъществяване на 

4.4.1. Осигуряване на ресурсно 

подпомагане и подкрепа на децата и 

учениците със специални образователни 

потребности в обща образователна среда 

Брой осигурени 

специалисти 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

 

ОУ „Христо 

Ботев“- 4 

специалисти-

двама ресурсни 

учители, 

психолог, 

логопед 
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приобщаващо 

образование 

4.4.2. Осигуряване на условия за 

занимания по интереси и за изяви на 

децата и учениците в областта на 

науките, технологиите, изкуствата и 

спорта 

Брой разкрити 

клубове по интереси 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Осемте 

читалища 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар- 
Повишаване на 

физическата 

дееспособност 

на децата, чрез 

организиране 

На спортни 

празници в двете 

сгради по ПМС-

129. Ежедневни 

допълнителни 

форми за 

закаляване и 

укрепване 

здравето на 

децата. 

Провеждане на 

ежедневни 

основни форми : 

провеждане на 

подвижни игри, 

спортни игри, 

спортно- 

подготвителни 

игри, 

закалителни 

процедури.- 71 

ОУ „Христо 

Ботев” 

гр.Алфатар- до 

м.09.2017г. 7 
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клуба,а от 

м.септември 11 

клуба в училище 

ОУ „Христо 

Ботев” 

гр.Алфатар-до 

14 септември 

2017г. -53 

ученици,от 15 

септември-98 

ученици 

Брой обхванати деца и 

ученици 
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ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ V 

ПРАВОРАЗДАВАТЕЛНА СЪДЕБНА СИСТЕМА, ПРИЯТЕЛ НА ДЕТЕТО 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Постигнати 

резултати 
Водеща Партнираща 

5.1. Гарантиране на 

ефективна система за 

детско правосъдие в 

условия на 

междуинституционално 

сътрудничество 

5.1. Осъществяване на месечни 

дейности от Плана за работа с деца на 

улицата 

Брой дейности ОЗД 
РУ – Силистра, 

МКБППМН 

Няма 

регистрирани 

деца на улицата 

Ежемесечни 

проверки 

5.2. Взаимодействие и сътрудничество 

на местно ниво при прилагане на 

Координационния механизъм за работа 

с деца, жертви на насилие или в риск от 

насилие и/или кризисна интервенция 

Брой срещи ОЗД 

Всички 

институции по 

координационн

ия механизъм 

Обмен на 

информация 

между ОЗД и  

МКБППМН. 

Две екипни 

срещи по 

прилагане на 

Механизма – 2 

случая, 4 деца, 

от тях 3 деца за 

домашно 

насилие и 1 дете 

за тормоз в 

училище 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІ 

ПОВИШАВАНЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА МЕРКИТЕ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА ОТ НАСИЛИЕ, ЗЛОУПОТРЕБА И ДРУГИ ФОРМИ НА 

ЕКСПЛОАТАЦИЯ 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Постигнати 

резултати 
Водеща Партнираща 

6.1. Повишаване 

ефективността на 

мерките и дейностите за 

6.1.1. Изнасяне на лекции от 

полицейските инспектори по 

Националната програма „Работа на 

Брой лекции РУ - Силистра училища 
НУ „Отец 

Паисий”с.Алеково

-1 лекция 
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превенция и подкрепа в 

случаи на насилие над 

дете 

полицията в училищата” ОУ „Христо 

Ботев” 

гр.Алфатар- 3 

лекции 

6.1.2. Прожекции на филми и 

презентации в училищата на теми, 

свързани с насилието на деца  

Брой прожекции и 

презентации 

РУ Силистра  
МКБППМН, 

училища 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алеково

-1презентация; 

Информационни 

материали на 

ЦКПДН – „Не 

затваряй очи“; 

информационни 

материали на ЖС 

„Екатерина 

Каравелова“ – 

„Скрити пред очите 

ни“;  

Брой обхванати деца 

6.2. Проследяване на 

взаимодействието между 

отговорните институции 

по работата им с деца 

жертви на насилие или 

трафик на хора 

6.2.1. Мониторинг на прилагането на 

Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа при случаи 

на деца, жертви на насилие или в риск 

от насилие и взаимодействие при 

кризисна интервенция 

Изготвен анализ на 

случаите през 2017 г. 
ОЗД 

Всички 

заинтересовани 

страни  

МКБППМН – отчет 

за 2017г 

6.3. Защита на децата от 

сексуални посегателства 

чрез компютърни 

престъпления и 

превенция на онлайн 

тормоза 

6.3.1. Разработване и разпространение 

на информационни материали за 

безопасност на децата в интернет 

Брой разработени и 

разпространени 

информационни 

материали 
МКБППМН 

Община 

Алфатар 

Изработени 

информационни 

материали; 10 

проведени 

индивидуални 

срещи - беседи на 

тема „Безопасно 

сърфиране в 

интернет“ 

Брой информирани 

деца и ученици 
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6.4. Предприемане на 

ефективни мерки за 

намаляване на ранните 

бракове 

6.4.1. Работа на терен в населените 

места с. Алеково и с. Бистра и 

повишаване на информираността 

Брой организирани 

кампании за 

повишаване на 

информираността 

Община 

Алфатар, 

МКБППМН 

ОЗД, РУ - 

Силистра 

8 индивидуални 

срещи – беседи  

6.4.2. Сигнализиране за случаи на ранно 

съжителство/спиране от училище и 

мултидисциплинарна работа по тях 

Брой докладвани 

случаи 
Училища; ОЗД 

Община 

Алфатар, РУ - 

Силистра 

3 досъдебни 

производства 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІІ 

НАСЪРЧАВАНЕ НА УЧАСТИЕТО НА ДЕЦАТА 

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Постигнати 

резултати 
Водеща Партнираща 

7.1. Утвърждаване на 

детското участие в 

обществения живот не само 

на страната, но и в 

международен мащаб 

7.1.1. Укрепване капацитета на 

Съвета на децата към ДАЗД 

Брой проведени 

заседания и 

инициативи 

ОЗД 

 

Община 

Алфатар 
0 

7.1.2. Насърчаване участието на 

децата и учениците на общинско, 

регионално и национално ниво 

Брой деца, 

кандидатствали за 

членове на Съвета на 

децата  ОЗД 
Община 

Алфатар 

Няма кандидатствали 

деца 

Брой проведени 

инициативи 

ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ VІІІ 

СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ  

Цел Дейности 
Индикатори за 

резултат 

Отговорни институции Предвидени 

финансови средства 
Водеща Партнираща 

8.1. Създаване на условия и 

възможности за всички 

деца да спортуват 

8.1.1. Разработване на училищни 

спортни календари 

Брой календари 

 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

Община, 

спортни 

клубове 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар- 
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Брой реализирани 

мероприятия 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

2 бр.календари 

140 лева по ПМС-129 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алеково-1 

спортен календар 

2 спортни полудни 

16 ученика 

ОУ „Христо Ботев“-

1 бр.календари 

9 мероприятия 

103 обхванати деца 

Брой обхванати деца 

8.2. Осигуряване на достъп 

на всички деца до културни 

дейности и дейности за 

свободното време, в т.ч. 

наука и техника 

8.2.1. Участие на децата и учениците 

в извънкласните и извънучилищните 

дейности в областта на науката, 

изкуството, технологиите и спорта в 

училищата и читалищата 

Брой създадени 

извънкласни и 

извънучилищни 

дейности 

ДГ „Щастливо 

детство” гр. 

Алфатар 

НУ „Отец 

Паисий” с. 

Алеково 

ОУ „Христо 

Ботев” гр. 

Алфатар 

Читалищата в 

Община 

Алфатар 

ДГ „Щастливо 

Детство” 

гр.Алфатар- 

2 бр.календари 
Участие на децата от 

ДГ във фестивала 

Алфатарски багри . 

провеждане на 

ритуали- 

„Лазаруване", 

„Коледуване“, 

„Червен- червен 

Великден“ 

/боядисване на яйца/. 

Участие в 

организирано 

тържество по случай 

Първи юни. 

НУ „Отец 

Паисий”с.Алеково- 

ОУ „Христо 

Ботев“гр.Алфатар-7 
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дейности;11-

проведени в 

училището 

 

  

НУ „Отец 

Паисий”с.Алеково-

по проект „Твоят час 

16 ученика“ 

ОУ „Христо 

Ботев“гр.Алфатар и 

Община Алфатар на 

29.09.2017г.кампания 

„Чиста, споделена и 

интелигента 

мобилност“, под 

мотото  „Заедно 

стигаме по-далеч“-98 

ученици 

 

 

Брой участващи деца 

и ученици 
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Изводи: 

1. Създадени са условия от всички заинтересовани страни всяко дете да расте в 

сигурна семейна среда, която да е в състояние да му осигури нормално 

физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 

2. Услугите са фокусирани върху потребностите на детето и са достъпни за 

всички деца и семейства в община Алфатар. 

3. Заложените в Общинската програма за закрила на детето в община Алфатар 

за 2017 година цели и дейности в по-голям процент са изпълнени. 

 

 

 

Отчетът за изпълнение на Общинската програма за закрила на детето в Община 

Алфатар за 2017 г. е приет от ОбС – Алфатар с Решение № 333, Протокол № 036/27.04.2018 г. 

 

 

 

 

Елис Талят: 

Председател на  ОбС гр.Алфатар 
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