РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 20.12.2017г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по първа точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 279/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Предсрочно прекратяване на правомощията и освобождаване на
Цветан Паскалев Андреев, като Председател на Общински съвет – Никопол, съгласно
Решение №159/19.12.2017г. на Общински съвет – Никопол, мандат 2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.3 и чл. 24, ал.3, т.2 от ЗМСМА, Общински съвет –
Никопол, във връзка с чл.14, ал.1, т.2 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1.Прекратява предсрочно правомощията и освобождава Цветан Паскалев
Андреев като Председател на Общински съвет- Никопол.
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ Зам.Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по втора точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 280/20.12.2017 г.ОТНОСНО: Избор на Председател на Общински съвет – Никопол,
мандат 2015-2019г.
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На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.24, ал.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.9, чл.10,
чл.11 и чл.12 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет –
Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за
периода 2015-2019г., и Протокол на Временната комисия по произведен избор с тайно
гласуване, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1.Избира с тайно гласуване за Председател на Общински съвет – Никопол –
КРАСИМИР НЕДКОВ ХАЛОВ.
СВЕТОСЛАВ АНГЕЛОВ Зам.Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по трета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 281/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Освобождаване на Председател на П.К. по „Земеделие, горско и
водно стопанство, екология и околна среда“ към Общински съвет – Никопол, мандат
2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет- Никопол, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019
г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1.Освобождава
Майдън Ахмедов Сакаджиев като председател на ПК
„Земеделие, горско и водно стопанство, екология и околна среда” към Общински съвет
Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г..
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по четвърта точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 282/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на П.К. по „Земеделие, горско и водно
стопанство, екология и околна среда“ към Общински съвет – Никопол, мандат 20152019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3, чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 5, ал.1, т.1, и чл.48, чл.49, ал.1 и чл.51 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1.Променя състава на Постоянната комисии по „Земеделие, горско и водно
стопанство, екология и околна среда” към Общински съвет Никопол, мандат 2015 г.2019 г.. както следва:
1.1 Избира за Председател на комисията Кирил Симеонов Кирилов;
1.2 Комисията придобива следния вид и състав:
Председател – Кирил Симеонов Кирилов
Членове:
Димитър Георгиев Георгиев
Светослав Валериев Ангелов
Майдън Ахмедов Сакаджиев
Любомир Василев Стоилов
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по пета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 283/20.12.2017 г.
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ОТНОСНО: Освобождаване на Председател на П.К. по „Бюджет, финанси,
общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности“ “
към Общински съвет – Никопол, мандат 2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет- Никопол, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019
г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1.Освобождава Ахмед Мехмедов Ахмедов като председател на ПК „Бюджет,
финанси, общинска собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически
дейности” към Общински съвет Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г..
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по шеста точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 284/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на П.К. по „Бюджет, финанси, общинска
собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности“ към
Общински съвет – Никопол, мандат 2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3, чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 5, ал.1, т.1, и чл.48, чл.49, ал.1 и чл.51 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1.Променя състава на Постоянната комисии по „Бюджет, финанси, общинска
собственост и фирми, инвестиционна политика и икономически дейности към
Общински съвет Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г.. както следва:
1.1 Избира за Председател на комисията Димитър Георгиев Георгиев;
1.2 Освобождава като член Цветан Паскалев Андреев и избира за член Мария
Людмилова Георгиева;
1.3 Комисията придобива следния вид и състав:
Председател – Димитър Георгиев Георгиев
Членове:
Надка Божинова Димитрова
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Мария Людмилова Георгиева
Ахмед Мехмедов Ахмедов
Емил Илиев Бебенов
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по седма точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 285/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Освобождаване на Председател на П.К. по „Устройство на
територията, строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални
дейности“ към Общински съвет – Никопол, мандат 2015-2019г..
На основание чл.21,ал.1, т.1 и ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет- Никопол, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019
г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1.Освобождава Любомир Василев Стоилов като председател на ПК „Устройство
на територията, строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални
дейности” към Общински съвет Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г..
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по осма точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 286/20.12.2017 г.
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ОТНОСНО: Промяна в състава на П.К. по „Устройство на територията,
строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални дейности“ към
Общински съвет – Никопол, мандат 2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3, чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 5,
ал.1, т.1, и чл.48, чл.49, ал.1 и чл.51 от Правилника за организацията и дейността на
Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с Общинската
администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1. Променя състава на Постоянната комисия по „Устройство на територията,
строителство, обществен транспорт, благоустрояване и комунални дейности” към
Общински съвет Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г.. както следва:
1.1 Освобождава като член Ахмед Юсеинов Ахмедов и избира за член на
комисията Айхан Орханов Османов ;
1.2. Избира за председател на комисията Айхан Орханов Османов
1.3. Комисията придобива следния вид и състав:
Председател – Айхан Орханов Османов
Членове:
Иван Стоилов Павлов
Светла Миланова Асенова
Любомир Василев Стоилов
Илияс Махмудов Усув
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по девета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 287/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Освобождаване на Председател на П.К. по „Предотвратяване и
установяване конфликт на интереси“ на общински съветници и кметове към Общински
съвет – Никопол, мандат 2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3 от ЗМСМА, във връзка с чл.52, ал.2 от
Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет- Никопол, неговите
комисии и взаимодействието му с Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019
г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
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1.Освобождава Майдън Ахмедов Сакаджиев като председател на ПК за
предотвратяване и установяване конфликт на интереси на общинските съветници и
кметове към Общински съвет Никопол, мандат 2015 г.- 2019 г.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по десета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 288/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на П.К. по „Предотвратяване и установяване
конфликт на интереси“ на общински съветници и кметове към Общински съвет –
Никопол, мандат 2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3, чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 5, ал.1, т.1, и чл.48, чл.49, ал.1 и чл.51 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1. Променя състава на Постоянната комисия за предотвратяване и установяване
конфликт на интереси на общинските съветници и кметове към Общински съветНикопол, мандат 2015 г.- 2019 г.. както следва:
1.1 Избира за Председател на комисията Красимир Недков Халов;
1.2. Комисията придобива следния вид и състав:
Председател: Красимир Недков Халов
Членове:
Айхан Орханов Османов
Кирил Симеонов Кирилов
Майдън Ахмедов Сакаджиев
Ахмед Мехмедов Ахмедов
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
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ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по единадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 289/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на П.К. по „Здравеопазване, европейска
интеграция и международно сътрудничество“ към Общински съвет – Никопол, мандат
2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3, чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 5, ал.1, т.1, и чл.48, чл.49, ал.1 и чл.51 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1. Променя състава на Постоянната комисия по „Здравеопазване, европейска
интеграция и международно сътрудничество” към Общински съвет Никопол, мандат
2015 г.- 2019 г.. както следва:
1.1 Освобождава като член Ахмед Мехмедов Ахмедов и избира за член Мария
Людмилова Георгиева;
1.2. Освобождава като член Емил Илиев Бебенов поради избора му в 4
постоянни комисии;
1.3. Комисията придобива следния вид и състав:
Председател –Красимир Гатев Миланов
Членове:
Цветан Паскалев Андреев
Мария Людмилова Георгиева
Димитър Георгиев Георгиев
Кирил Симеонов Кирилов
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по дванадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 290/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на П.К. по „Социални дейности трудова заетост
и демографски проблеми“ към Общински съвет – Никопол, мандат 2015-2019г..
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На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3, чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 5, ал.1, т.1, и чл.48, чл.49, ал.1 и чл.51 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1.Променя състава на Постоянната комисия по „Социални дейности, трудова
заетост и демографски проблеми” към Общински съвет Никопол, мандат 2015 г.- 2019
г.. както следва:
1.1.Освобождава като член Илияс Махмудов Усув и избира за член Цветан
Паскалев Андреев;
1.2. Комисията придобива следния вид и състав:
Председател – Надка Божинова Димитрова
Членове:
Светла Миланова Асенова
Мария Людмилова Георгиева
Красимир Гатев Миланов
Цветан Паскалев Андреев
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по тринадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 291/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Промяна в състава на П.К. по „Местно самоуправление,
нормативна уредба, обществен ред и сигурност“ към Общински съвет – Никопол,
мандат 2015-2019г..
На основание чл.21, ал.1, т.1 и ал.3, чл.48, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, във връзка с
чл. 5, ал.1, т.1, и чл.48, чл.49, ал.1 и чл.51 от Правилника за организацията и дейността
на Общинския съвет- Никопол, неговите комисии и взаимодействието му с
Общинската администрация за периода 2015 г.- 2019 г., Общински съвет- Никопол
Р Е Ш И:
1. Променя състава на Постоянната комисия по „Местно самоуправление,
нормативна уредба, обществен ред и сигурност” към Общински съвет Никопол, мандат
2015 г.- 2019 г.. както следва:
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1.1 Освобождава като член Красимир Гатев Миланов избира за член Иван
Стоилов Павлов;
1.2. Комисията придобива следния вид и състав:
Председател – Светла Миланова Асенова
Членове:
Красимир Недков Халов
Иван Стоилов Павлов
Ахмед Юсеинов Ахмедов
Емил Илиев Бебенов

КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по четиринадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 292/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Даване на съгласие за предоставяне под наем на проектираните в
плана за земеразделяне полски пътища, включени в масивите за ползване за
стопанската 2017/2018г..
На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл.37в, ал.16 от ЗСПЗЗ,
чл.41 от Наредба №6 за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско
имущество, Решение № 600/27.03.2015 г. и Решение №180/06.02.2017. на Общински
съвет – Никопол, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Никопол дава съгласие да бъдат предоставени под наем за
стопанската 2017/2018 г. имоти - полски пътища, попадащи в масиви за ползване на
земеделски земи в землищата на община Никопол, на лицата ползващи съответните
масиви, съгласно Приложение №1, неразделна част от настоящото решение.
2. Определя наемната цена за предоставяне на имоти - полски пътища, в размер
на 40 лв./дка., за всички землища на територията на община Никопол.
3. Общински съвет – Никопол възлага изпълнението на настоящото решение и
сключването на договори за наем за имотите, посочени в точка едно на настоящото
решение, на Кмета на Община Никопол, без провеждане на търг или конкурс.
Приложение: Списък на имотите полски пътища, попадащи в масиви за ползване
на земеделски земи в землищата на община Никопол - Приложение №1.
ЗАБЕЛЕЖКА:Списък с имотите в ОбС и Общинска администрация
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по петнадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 293/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в детските градини на територията на Община Никопол.
На основание чл.21, ал.1 т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, във връзка с чл. 68, ал. 1 от Закона на предучилищното и
училищното образование, чл.26 и при спазване на изискванията на чл.28 от Закона за
нормативните актове, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1. Приема Наредба № 7 За условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в детските градини на територията на Община Никопол.
Приложение: Наредба за условията и реда за организиране на почасови,
съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
децата в детските градини на територията на Община Никопол
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол

НАРЕДБА № 7
ЗА
УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ
НА ПОЧАСОВИ, СЪБОТНО-НЕДЕЛНИ И СЕЗОННИ ДЕЙНОСТИ, КАТО
ДОПЪЛНИТЕЛНА УСЛУГА ПО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ДЕЦАТА В ДЕТСКИТЕ
ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА НИКОПОЛ
ГЛАВА ПЪРВА
Общи разпоредби
Чл. 1. Настоящата Наредба определя условията и реда за организиране на
почасови, съботно-неделни и сезонни дейности като допълнителна услуга по смисъла
на чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и
обстоятелствата, при които се провежда.
Чл. 2. Допълнителните дейности, като допълнителна услуга по отглеждане на
деца по желание на родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата са
предназначени за деца на възраст от 3 до 7 години.
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ГЛАВА ВТОРА
Организация на допълнителни дейности в детските градини
РАЗДЕЛ І
Организация на почасови дейности в детската градина
Чл. 3. В общинските детски градини се организират почасови дейности,
свързани със социализацията, отглеждането и възпитанието на децата в извън
регламентираното за детската градина работно време, като допълнителна услуга по
отглеждане на децата по смисъла на чл.68, ал.1 от Закона за предучилищното и
училищното образование по желание на родителите .
Чл. 4. Почасовите дейности като допълнителна услуга се осъществяват през
учебната година в рамките на работната седмица във времето от 18.00 часа до 20.00
часа при наличие на минимален брой от 10 деца от една или различни възрастови
групи, които са записани за предоставяне на услугата в конкретен период от време, и за
които е заплатена съответната такса за услугата.
Чл. 5. Почасовите дейности, като допълнителна услуга по смисъла на чл.3 могат
да ползват родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата само на децата
от съответната детска градина.
Чл. 6. Приемът на деца за почасова организация в извън регламентираното за
детската градина работно време, като допълнителна услуга се осъществява след
подадено заявление по образец от родителя/настойника/лицето, полагащо грижи за
детето не по-късно от три дни преди началната дата за ползване на услугата (първият
ден от ползване на услугата не се брои). В заявлението се посочва деня за участие в
почасовото отглеждане.
Чл. 7. Почасовата дейност е допълнителна услуга, която се заплаща извън
регламентираната месечна такса за ползване на детска градина, съгласно §3 от
преходните и заключителни разпоредби на настоящата наредба.
Чл.8. Таксата за почасовата дейност, като допълнителна услуга се заплаща от
родителя/настойника/лицата, полагащи грижи за децата с подаване на заявлението по
чл.6.
Чл.9. За ползване на почасови дейности като допълнителна услуга
родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата не ползват преференции от
таксите, определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на община Никопол.
Чл. 10. Родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата се
задължават да спазват посоченото регламентирано време за почасов престой на децата
в съответствие с чл.4.
Чл. 11. На родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата, които са
заявили присъствие в почасовата дейност, но не са се възползвали от нея, не се
възстановява заплатената такса.
Чл. 12. В общинските детски градини по време на почасовото посещение на
детето, като допълнителна услуга не се предлага хранене.
Чл. 13.(1) Предучилищното образование се осъществява при целодневна,
полудневна, почасова или самостоятелна организация.
(2) Целодневната и полудневна организация се осъществява в отделни групи в
съответствие с чл. 9, ал.1 от Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното
образование, издадена от Министъра на образованието и науката.
(3) Почасовата организация на предучилищното образование:
1. се осъществява за отделно дете в групите за целодневна или полудневна
организация в рамките на установеното работно време в предобеден режим на работа с
право на подкрепителна закуска;
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2. се осъществява заедно с децата в група за целодневна или за полудневна
организация, като в една група може да се включват не повече от 2 деца на почасова
организация над максималния брой деца, определен в съответствие с разпоредбите на
чл. 60, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование;
3. се осъществява само през учебно време от 15 септември до 31 май, като
началният час на сутрешния прием и крайният час на изпращането на децата за деня се
определят с Правилника за дейността на съответната детска градина;
4. осигурява възпитание, социализация, обучение и отглеждане на детето в
рамките на 3 (три) последователни астрономически часа на ден;
5. не се отнася за дейностите, които се организират като допълнителна услуга по
отглеждане на децата по чл. 68 от Закона за предучилищното и училищното
образование.
(4) Родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата, чиито деца са
включени в почасова организация, заплащат такса за услуга за ползване на
материалната база и предоставяне на услуги извън държавните образователни
стандарти, които не са включени в единните разходни стандарти за финансиране на
делегираните от държавата дейности, съгласно §3 от преходните и заключителни
разпоредби на настоящата наредба.
Чл. 14. Видът на организацията на всяка група в детската градина или за
отделно дете в случаите на почасова организация се определя от директора на детската
градина в съответствие с желанието на родителите и след съгласуване с финансиращия
орган.
Чл. 15. (1) Допълнителните почасови педагогически услуги (ДППУ) са
образователни услуги извън Държавните образователни стандарти (ДОС).
(2) При заявено желание на родителите, при възможност на детската градина и
срещу заплащане на съответната цена на услуга, детската градина може да осигури
условия на територията си за организиране на почасови допълнителни педагогически
дейности за децата, които не са дейност на детската градина (чужд език, танци, спорт,
художествени и други дейности).
(3) Дейностите по ал. 2 се:
1. извършват извън времето за провеждане на основните форми на
педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото
законодателство;
2. организират само за децата, които посещават детската градина;
3. заплащат от родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата ,
съгласно §3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата наредба..
(4) Допълнителните услуги се провеждат извън времето за задължителните
педагогически ситуации по образователни направления, съгласно Държавния
образователен стандарт (ДОС) и следва да бъдат съобразени с възрастовите и
индивидуални възможности и потребности на децата.
(5) Допълнителните педагогически услуги се осъществяват групово или
индивидуално в зависимост от спецификата на провежданите дейности. Броят на
децата при групови дейности се определят от директора на детската градина след
съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за
физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските
градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие.
(6) Не се допуска допълнителните дейности да се провеждат във времето и за
сметка на времето за почивка на децата.
РАЗДЕЛ ІІ
Организиране на съботно-неделни дейности в детските градини
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Чл. 16. В детската градина може да се организират съботно-неделни дейности
срещу заплащане като допълнителна услуга по отглеждане на децата, по желание на
родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата .
Чл. 17.Организацията на съботно-неделната дейност се осъществява в
разновъзрастова група при наличие на минимален брой от 10 деца, които са записани и
за които е заплатена такса за услугата, съгласно §3 от преходните и заключителни
разпоредби на настоящата наредба. В една група могат да се запишат не повече от 23
деца. Ако децата са повече от 23, се сформира втора група.
Чл. 18. В съботно-неделните дейности се осигуряват дейности по избор на
детето и условия и време за игра.
Чл. 19. Съботно-неделните дейности могат да се прилагат в рамките до 4
(четири) астрономически часа на ден от 8.30 ч. до 12.30 ч., без осигуряване на храна.
Чл. 20. Родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата, желаещи
децата им да посещават съботно-неделни дейности, заявяват желанието си
предварително писмено до директора на детската градина до петък на съответната
седмица, за следващата събота-неделя. С подаване на заявлението заплащат
съответната такса, определена в Наредбата за определянето и администрирането на
местните такси и цени на услуги на територията на община Никопол и съответстваща
на §3 от преходните и заключителни разпоредби на настоящата наредба.
Чл. 21.Съботно-неделните дейности се организират само за деца, посещаващи
съответната детска градина.
Чл.
22.
За
ползване
на
съботно-неделните
услуги
родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата не ползват преференции
от таксите, определени в Наредбата за определянето и администрирането на местните
такси и цени на услуги на територията на Община Никопол.
Чл. 22. На родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата, които са
заявили присъствие в съботно-неделната дейност, но не са се възползвали от нея, не се
възстановява заплатената такса.
Чл. 23. Съботно-неделни услуги не се извършват, ако съвпадат с официалните
празници в Република България.
РАЗДЕЛ ІІІ
Организация на сезонни дейности в детската градина
Чл. 22. В детските заведения на територията на община Никопол не се предлагат
сезонни допълнителни услуги.
Чл.23. Детските градини на територията на община Никопол работят
целогодишно при целодневна организация на работа.
ГЛАВА ТРЕТА
Организация на почасови и съботно-неделни дейности в детските градини
Чл.24. (1) Директорът на детската градина създава организация за
допълнителните услуги като:
1. Приема заявления, регистрира ги в дневника за входяща кореспонденция и ги
съхранява в отделен класьор;
2. Внася промени във вътрешните актове на детската градина за създаване на
организация и конкретни правила за времето и мястото на провеждане;
3. Изготвя образци на заявления за ползване на почасови услуги, съботнонеделни услуги и допълнителни почасови педагогически услуги.
4. Осигурява необходимите условия за безопасни условия на възпитание, охрана
на труда и противопожарна безопасност.
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5. Възлага дейностите на конкретен учител и помощник-възпитател от детската
градина или на външни педагогически специалисти, които трябва да имат нужната
правоспособност и квалификация и да отговарят на изискванията на чл.215 от Закона за
предучилищното и училищното образование и чл.24 от Наредба №12 от 01.09.2016 г. за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти.
Чл. 25. Не се допуска провеждането на дейности, които:
1. Противоречат на общоприетите норми и актове на Република България или са
с религиозна и/или политическа насоченост;
2. Не са съгласувани с финансиращия орган.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази Наредба се издава на основание чл. 8 от Закона за административните актове,
чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 68, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл. 17 от Наредба № 5/03.06.2016 г., издадена от Министъра на образованието и
науката, приета с Решение на Общински съвет Никопол №293/20.12.2017г. ,
протокол №41/20.12.2017г. и влиза в сила от датата на публикуване в интернет
страницата на Община Никопол.
§ 2. В едномесечен срок от приемана на Наредбата за условията и реда за организиране
на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна услуга по
отглеждане на децата в детските градини на територията на община Никопол,
директорите на детските градини се задължават:
1. Да приведат вътрешните актове на детската градина в съответствие с настоящата
Наредба;
2. Да изготвят образци на заявления за ползване на почасови услуги, съботно-неделни
услуги и допълнителни почасови педагогически услуги.
3. Да поставят настоящата Наредба на достъпно място за информация на
родителите/настойниците/лицата, полагащи грижи за децата.
§ 3 В Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на
услуги на територията на община Никопол се създават нови членове, както следва:
Чл.31а. За организиране на почасови дейности, свързани със социализацията,
отглеждането и възпитанието на децата в извън регламентираното за детската градина
работно време, като допълнителна услуга по отглеждане на децата се заплаща такса в
размер на 10,00 лв.(десет лева) за времето от 18,00 до 20,00 часа, за която не се ползват
преференции.
Чл.31б. За организиране на почасова организация на работа в рамките на установеното
работно време за възпитание, социализиране, обучение и отглеждане на децата в
детските градини на територията на община Никопол се заплаща постоянна
(независеща от посещаемостта) месечна такса в размер на 5,00 лв. (пет лева), за която
не се ползват преференции.
Чл.31в. За организиране на допълнителни педагогически дейности за деца, които не са
дейност на детската градина (чужд език, танци, спорт, художествени и други дейности)
се заплаща месечна такса в размер, определен от цената на доставчика на услугата и
броя на потребителите на услугата. За таксата по чл.31в не се ползват преференции.
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Чл.31г. За организиране на съботно-неделни дейности на деца, като допълнителна
услуга по отглеждане на децата в извънработно време, и които не са дейност на
детската градина се заплаща такса в размер на 20 лв.(десет лева) на ден, за времето от
8,30 до 12,30 часа, за която не се ползват преференции.
§4. Педагогическият съвет на детската градина (чл. 263, ал.1, т.17 от ЗПУО) в началото
на всяка учебна година определя видовете допълнителни дейности по смисъла на чл. 15
на настоящата Наредба, които могат да бъдат предлагани в съответната детска градина.
§ 5. Постъпилите средства от такси по § 3 на Наредба за условията и реда за
организиране на почасови, съботно-неделни и сезонни дейности, като допълнителна
услуга по отглеждане на децата в детските градини на територията на община Никопол
- чл.31а, 31б и 31г се ползват за допълнителна издръжка на съответната детска градина.
ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС:/п/
/Красимир Халов/
ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ ОбС: /п/
/Светослав Ангелов/
ПРОТОКОЛЧИК: /п/
/Христина Миланова/
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по шестнадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 294/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната
дейност и Календар на културни събития в Община Никопол през 2018 година.
На основание 26а, ал.2 от Закона за народните читалища и чл.21, ал.1 т.23 и ал.2
от Закона за местното самоуправление и местната администрация, Общински съвет –
Никопол
Р Е Ш И:
1.Приема Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Никопол за календарната 2018 г.
2.Приема Календар на културните събития в Община Никопол през 2018 г.
Приложения: 1.Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община
Никопол за календарната 2018 г.
2.Календар на културните събития в Община Никопол през 2018 г.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩИНА НИКОПОЛ

ГОДИШНА ПРОГРАМА
ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА
ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА НИКОПОЛ
ЗА 2018 ГОДИНА

Съставена съгласно чл.26а, ал.2 от
Закона за народните читалища и
приета на заседание на Общински съвет
– Никопол
с решение № 294 от 20.12.2017г. г.
І.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА
Народните читалища са „традиционни самоуправляващи се български културнопросветни сдружения в населените места, които изпълняват и държавни културно
просветни задачи”/Закон за народните читалища – ДВ. бр.68 от 2 Август 2013г./ По
своята същност и историческа даденост носят в себе си първичния образ на
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гражданското общество у нас. Те са пример за устойчива културна институция със
специфична мисия за съхраняване и развитие на традиционните ценности на нацията.
Читалищата са не само обществени сдружения, но и културни институции, които
се уповават на своите корени като социални, културни и образователни и
информационни организации.
Основните цели, които стоят пред тях и определят насоките на развитието им са
свързани с:
1. Развитие и утвърждаване на духовните и културни ценности на гражданското
общество;
2. Институционално укрепване на читалищата като местни общности центрове с
културно-информационни, социални и граждански функции;
3. Подпомагане на традиционните читалищни дейности и търсене на нови
съвременни форми за тяхното развитие и предаване;
4. Участие при поддържането на традиционните форми на културата и фолклора и
при осигуряването на трансмисията им към следващите поколения;
5. Активизиране ролята на читалищата в процеси, подпомагащи местното развитие
и изграждане на демократичното местно самоуправление;
6. Повишаване ролята на читалищата при социалната и трудова интеграция на
различните общности в т.ч. групи в риск, в неравностойно положение, етнически
общности и др.;
7. Превръщане на читалищата в общодостъпни центрове за библиотечно и
информационно осигуряване на населението, чрез ускорено навлизане в
дейността им на съвременните комуникационни и информационни технологии;
8. Разширяване възможностите на читалищата за предоставяне на услуги, свързани
с осигуряване на продължаващо образование, личностна реализация и ново ниво
на компетентност на гражданите;
9. Активно участие на читалищата в процеса на интегрирането на България в
Европейски съюз;
10. Засилване ролята на читалищата при формирането на силно и активно
гражданско общество.
За постигане на целите си читалищата по места извършват разнообразна
дейност, съобразена с потребностите и възможностите на местната общност:
 Уреждане и поддържане на библиотеки, читални и създаване на информационни
услуги;
 Развиване и подпомагане на любителското художествено творчество;
 Организиране на школи, курсове, клубове, празненства, концерти, ритуали,
чествания, презентации и други дейности, насочени към всички възрастови
групи;
 Събиране и разпространяване на знания за родния край;
 Създаване и съхраняване на етнографски музейни сбирки;
 Извършване на допълнителни дейности, подпомагащи изпълнението на
основните функции на читалищата;
 Реализация на услуги в социалната сфера и изграждането на информационни
мрежи за осигуряване на широк достъп за информация на всички.
На територията на общината функционират 14 читалища, а именно:
1. „НЧ Напредък 1871” гр.Никопол
2. НЧ”Съгласие-1907” с.Новачене
3. НЧ”Петър Парчевич-1927” с.Асеново
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4. НЧ”Съгласие 1907-с.Лозица”с.Лозица
5. НЧ”Просвета-1924” с.Любеново
6. НЧ”Развитие 1900” с.Въбел
7. НЧ „Просвета 1927-Драгаш войвода” с.Драгаш войвода
8. НЧ”Искра – 1948” с.Жернов
9. „Народно читалище Зора – 1939” с.Черковица
10. НЧ”Петко Симеонов-1905” с.Муселиево
11. НЧ”Съгласие – 1927” с.Дебово
12. НЧ”Зора – 1905” с.Бацова махала
13. НЧ”Хр.Ботев 1928” с.Санадиново
14. НЧ”Хр.Ботев 1928” с.Евлогиево
Всички читалища са съдебно регистрирани. Същите са регистрирани и в
Министерството на културата.
Субсидираната численост за 2018 г. е 28, в т.ч. по програма „Глобални
библиотеки –България“ – 2. Съгласно Решение №286 от 22 май 2017 г. за приемане на
стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели
през 2018 г. и проект на Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.,
стандартът за една субсидирана бройка по Бюджет 2018 е в размер на 8375,00 лв. В
него са разчетени средства за дейност, заплати, осигурителни плащания, издръжка,
както и средства съгласно ЗЗБУТ. Годишната държавна субсидия е насочена към
осигуряване, поддържане и развитие на условия за дейността на читалищата, така че те
да могат да отговорят на потребностите на гражданите в сферата на културата,
образованието и социалните дейности.
Субсидията от Републиканския бюджет е основен източник на средства за
читалищата. Тя им позволява да извършат възложените им от държавата функции.
Закона за народните читалища ясно и категорично позволява на читалищата да
осъществяват и развиват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на
основаната им дейност.
Събирането на членски внос и такси от културно-просветна и информационна
дейност, получаването на наеми от движимо и недвижимо имущество, дарения,
реализирането на приходи от проектна дейност – краткосрочни и дългосрочни и други
приходи са в помощ на читалищните институции за осъществяването на възложените
им задачи.
Община Никопол финансира дейностите по настоящата Програма чрез
делегираната от държавата държавна дейност „Читалища”.
Приоритет в политиката на община Никопол през 2018 г. е търсене и
реализиране на възможности за проектно финансиране на дейности, свързани с
реконструкция и модернизиране на читалищните сгради. В етап на изпълнение е проект
по ОП „Региони в растеж“ за повишаване на енергийната ефективност на културната
публична инфраструктура на читалището в гр.Никопол. Ще продължи диалогът за
поддържане на добрите взаимоотношения между читалища, културни и образователни
институции, местна власт, неправителствен сектор и бизнес по места за реализиране на
съвместни програми и проекти. Взаимоотношенията между читалищата и останалите
партньори създават условия за тяхната по-голяма самостоятелност и автономност.
Община Никопол ще продължи да подпомага добрите инициативи на
читалищните формации за участието им в различни местни, национални и
международни прояви, както и осигуряване на средства при необходимост за
капиталови разходи.
Условията за финансово обезпечаване на Годишната програма за развитие на
читалищната дейност през 2018 г. в Община Никопол, както и взаимните права и
задължения на общината и всяко читалище от общината се уреждат с договор между
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кмета на общината и съответното читалище, изготвен съобразно правомощията на
Кмета на общината.
Договорните отношения по финансирането на Годишната програма за развитие
на читалищната дейност приключват с изтичане на календарната година или при
прекратяване дейността на читалището.
Приоритетите в дейността на читалищата в община Никопол през 2018 г. са
насочени към:
 Съхраняване, опазване, обогатяване и разпространяване на духовните и
културни ценности на местната общност.
 Институционално укрепване на читалището като местен център с културноинформационни, образователни, социални и граждански функции.
 Привличането на млади хора при поддържането на традиционните форми на
фолклора и предаването им на следващите поколения, както и като фактор за
насърчаване на социална промяна.
 Събиране и разпространяване на знания за родния край.
 Засилване ролята на читалището при социалната и културната интеграция на
хората от различни възрасти и общности, групи в риск, хора в неравностойно
положение, лица със специални потребности.
 Подобряване на условията за творчество, модернизация на базата и реквизита.
Успешната мисия на читалището като институция се предопределя от волята за
обединяване усилията на цялата общност, в т.ч. и на кметствата по места. Читалището е
готовия елемент на гражданското общество и има огромен потенциал да насърчава и
ускорява текущите промени в обществото, да партнира при осъществяването на местни
и регионални инициативи. Предоставените от държавата и общината средства за
развитие на читалищата ги задължава да отговарят на новите потребности и
изисквания.
Тази програма е механизъм за реализиране на читалищата като модерни,
многопрофилни и многоцелеви центрове за култура и образование на територията на
община Никопол. Постигането на поставените цели и задачи в програмата за развитие
на читалищната дейност в Община Никопол през 2018 г. изисква да се обединят
усилията и ресурсите на всички страни, участващи в нейната реализация.
Настоящата Годишна програма е разработена въз основа на внесени
предложения от секретарите на читалищата за дейността им през календарната 2018
година.
ІІ. ПРИОРИТЕТИ И КАЛЕНДАРЕН ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ ЗА 2018 ГОДИНА
№

дейност

дата/месец
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НЧ”Напредък 1871” гр.Никопол
Приоритети:
 Съхраняване и развитие на любителското художествено
творчество и завоюваните позиции за работа с различни
възрастови групи и привличане на млади хора, като важен
фактор за насърчаване на социалната промяна;
 Институционално укрепване на читалището като общодостъпен
център за библиотечно и информационно осигуряване чрез
ускорено навлизане на информационните технологии;
 Осигуряване на условия за развитие на младежкото участие на
територията на града и община чрез обучителни и творчески
дейности за съхраняване и разпространение на българските
традиции, обичаи, песни и танци;
 Изграждане на нови партньорства и мрежи за сътрудничество с
общината, местната власт, НПО и бизнеса на местно и
регионално равнище;
 Подобряване и поддържане на материалната база чрез
кандидатстване и реализиране на проекти с външно
финансиране.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Обявяване на национален конкурс за детска рисунка и приложни
изкуства “Кучето и човека - приятели завинаги”
Бабин ден – тържество със самодейци и активисти
Информационна среща по проблеми на местното развитие
„Св.Трифон Зарезан”– зарязване на читалищната лоза с участие на
ученици и граждани
Работилница на Баба Марта
Възпоменателна церемония за гибелта на Васил Левски
Изложба: „Кога си на кон хем седиш, хем ходиш"
Тудорица – Ден на коневъда и конния спорт - Конски Великден
„Празнични утра за Баба Марта”
1 март – ден на самодееца
3 МАРТ издигане на националния флаг, шествие и поднасяне на
венец на Руски паметник
8 март – ден на жената – с читалищни членове и самодейци
ХV Конкурс „Писано яйце” с начален курс
Общо събрание на читалището
442 г. от смъртта на Йосеф Каро - възпоменателна церемония
ХV Изложба „Писани яйца за чудо и приказ”
Великденска работилници
ХI Празник на лазарките конкурс „Най-хубава лазарка” и
Великденски концерт
Седмица на детската книга – приказки за малки и големи, прожекции
на приказки
Организиране във Великденски базар

2 януари
21 януари
25 януари
14 февруари
15 февруари
19 февруари
22 февруари
24 февруари
1 март
1 март
3 март
7 март
20 март
22 март
23 март
26 март
27 март
31 март
2-5 април
4 април
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21
22
23
24
25
25.1
25.2

25.3
25.4
25.5
25.6
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Обявяване общински конкурс за детски рисунка за р.Дунав
141 г. Българско опълчение – възпоменателна церемония
никополските опълченци
Участие на в.г.”Дунавски звуци” и детски танцов състав в „Живи
въглени” Дебово
9 май - Ден на Европа - поклонение на паметника „От битки към
прозрения и разбирателство” и паметника на Малтийския орден
ХХХVII Крайдунавски Празници на Културата – Никопол`2018

за

Ден на библиотекаря – 11 май - среща с библиотекарите от
общината.
Среща с К. Бъкстон и представяне на „Завръщане” и второ
допълнено издание на „Далеч от Дунав” и „Европейските султанки
на османската империя” на Анна Бъкстон.
Изложба от национален конкурса “Кучето и човека - приятели
завинаги”
Театрална постановка на ДКТ „Иван Радоев” Плевен
Празничен концерт на СУ”Христо Ботев”
Ден на българската просвета и култура – изпращане на
абитуриентите
Участие на вокална група „Дунавски звуци” в Национален събор
надпяване „Авлига пее”
Празник за Ден на детето – конкурс за рисунка на асфалт
Годишна продукция на ДМШ „Боян Икономов”
Здравна лектория с възрастни
Откриване на лятна читалищна занималня
Изложба от детски рисунки посветени на р.Дунав
29 – ден на р.Дунав - поход и пленер с природни материали
141 г. от освобождението на Никопол, поклонение на Руски
паметник
Здравна лектория с възрастни
Фолклорна работилница за деца и възрастни
Възпоменателна церемония за Филип Станиславов и 367 г.от
отпечатването на първата печатна книга „Абагар“
Участие „Дунавски звуци” и индивидуални участници в кулинарното
състезание в „Банатските вкусотии ”
Празник на град Никопол „Никопол - традиция и съвременност”
Здравна лектория с възрастни
420 г. от I търновско въстанието от 10.09.1598 г. начало с Тодор
Балина – никополски боляр - тематична презентация
622 г. от Битката при Никопол и 22 г.от откриване на паметника „От
битки към прозрение и разбирателство” - поклонение
Международен ден на възрастните хора–дейности със самодейци
130 г. от издаването на първият вестник „Никопол” /22.01.1888/
Изложба от вестници издавани в Никопол

10 април
26 април
5 май
9 май
м.5
11 май
14 май

16 май
16 май
м. май
24 май
27 май
1 юни
14 юни
21 юни
28 юни
28 юни
29 юни
16 юли
25 юли
31 юли
8 август
11 август
10-12 август
5 септември
10 септември
25 септември
1 октомври
11 октомври
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Участие на вокална група”Дунавски звуци” в национален фестивал
„Листопад на спомените” гр.Варна
Ден на народните будители - общоградско празник
пред паметната плоча на народните будители
Конкурс за начален курс „Моята рисунка за Дядо Коледа”
90 г. от първата кинопрожекция в града /м.1.1928/ прожекция на
филм за Никопол
Участие на вокална група”Дунавски звуци” в национален фестивал
„Мара Врачанка” гр.Враца
Работилница на Дядо Коледа
Работилница на Дядо Коледа
Финал на конкурса „Моята рисунка за Дядо Коледа” – изложба и
награждаване
Участие на коледарската група в VIII фолклорен фестивал „Да
пребъде Коледа”
Коледуване по колективи
Коледен концерт и новогодишно тържество със самодейци
Коледен базар
НЧ„Съгласие-1907”-с. Новачене
Приоритети:
 Съхраняване, опазване, обогатяване и разпространяване на
културните ценности
 Запазване и разпространяване на народното творчество и обичаи.
 Обединяване и приобщаване на хора от различни възрастови групи
 Насърчаване и приобщаване на местната общност при
организиране и провеждане на културните дейности
 Отзивчивост, добро отношение и помощ към всички посетили
читалището
Отбелязване деня на родилната помощ - Бабин ден
Честване деня на Васил Левски
Мартенички бели и червени- изработка на мартеници
Посрещане на Баба Марта
Тържествен концерт в чест на Националния празник на България-3
март.
Отбелязване на деня на самодееца със самодейци от околните села
Посрещане на първа пролет
Лазаровден
Цветница
Дни на детската книга и изкуства за деца

м. октомври
1 ноември
3 ноември
13 ноември

30 ноември
3 декември
14 декември
15 декември
17-21 декември
20 декември
21 декември

21 януари
19 февруари
27 и
28.февруари
1 март
2 март
2 март
24 март
31 март
1 април
2-5 април

Тържествен концерт за 24 май-ден на Славянската писменост и
култура и коктейл за бивши учители и самодейци.
Първи юни- празник с деца от Детската градина
Ден на Ботев и загиналите за национално освобождение на България.

24 май
1 юни
1 юни
23

15

Участие във фестивал на популярната песен Априлци 2018 - гр.
Априлци
Летни занимания с деца

16

Празници Новачене 2018 г.

17

Участие във фестивал на шлагерните и стари градски песни
„Ах, любов, любов”
Отбелязване на деня на Съединението на България
Отбелязване на първия учебен ден
Отбелязване на деня на народните будители
Празнична вечер посветена на деня на християнското семейство и
младеж.
Посрещане на Дядо Коледа в детската градина
Коледно-новогодишен бал
НЧ”Петър Парчевич-1927” с.Асеново
Приоритети:
 Отбелязване на 330 години от Чипровското въстание
 Нови идеи за работа в библиотеката с цел максимално
използване на техниката и програмата „Глобални библиотеки
България“
 Участие в подготовката и реализирането на проекти в полза
на местната общност
 Съвместни мероприятия и демонстрации с колеги от страната
и чужбина -Професионална гимназия по туризъм и Хлебна
къща „Кулинарен историк” – гр. Копривщица, свързани с
храните и занаятите.
 Участие в национални и международни прояви свързани с
традиционните храни и занаяти
 Превръщането на фестивала „Банатски вкусотии – традициите
на моето село“ в място за демонстрации на съхранените
традиции на всяка общност в храненето и фолклора.
„Творчеството на Алексей Н.Толстой” - кът витрина, 135 години от
рождението му
Нов живот, ново начало – и Ден на прегръдката тържество по повод
Деня на родилната помощ
Песните на Владимир Симеонович Висоцки – 80 години от
рождението
„Моето добро” – споделете с нас, а ние ще го споделим с другите.
Ако желаете, споделете история за доброто на нашата страница или
посетете нашия кът в библиотеката по случай Международния Ден
на спонтанните актове на доброта, Работилницата на баба Марта ще
работи за доброто на общността.
В памет на Левски – кът витрина
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18
19
20
21
22
23

1
2
3
4

5

м.юни
м.юли и
м.август
Последната
седмица на м.
юли
м. август
6 септември
17 септември
1 ноември
24 ноември
21 декември
29 декември

10 януари
19/22 януари
25 януари
16 февруари

19 февруари
24

6
7
8
9

10
11

12
13

14

15
16
17

18
19
20
21
22
23

Фестивал „Фършанги” в с. Бърдарски геран
Баба Марта на път - пожелания за здраве и благоденствие.
Ден на самодееца
Национален празник кът витрина – патриотична тематика
„Какво би бил света без теб – жена и майка и сестра”. Празник,
посветен на Международния ден на жената и 80 години от
получаването на равни избирателни права за жените в България
Беседа: „Какви са нашите права като потребители” посветени на
Международен ден на потребителите
Международен ден на поезията - пролетта ново начало
120г. от рождението на Йордан Стратиев /роден 1898 г./, български
поет - преводач и дипломат
С картините на Ван Гог – виртуална разходка из музея MoMA Музея на съвременното изкуство в Ню Йорк, САЩ
Ваканционно настроение и четене в Библиотеката:
- „Моите любими герои” – четене на приказки
- „Приключение за малките изследователи” – запознаване със
справочния апарат на енциклопедията и търсене на
информация по зададени теми /отбелязване на 340г. от
издавено на първата енциклопедия „Британика”
Ваканция в читалището „Великден по света” - между двата
Великдена запознаваме децата с великденските традиции:
- Ден 1: „По следите на Великденския заек” + прожекция на
филма „Скок подскок”
- Ден 2: Спортни състезания и игри + състезание по търкаляне
на яйца
- Ден 3: „Сръчни и артистични” - Рисуване на великденско яйце
- Ден 4: Великденски карнавал с валсови танци и концерт на
тема „Културно наследство”
Моята любима детска книга по случай Международен ден да
детската книга
Международен ден на културно историческото наследство
Виртуална разходка „Паметниците в Областта”
Европейски ден на солидарност между поколенията
25г. Европейски съюз и „Танците на всички времена” Международен ден на танца
Участие в кулинарен историк гр. Копривщица
Участие във фолклорен събор „Живи въглени” с.Дебово
Участие във фестивал в с.Антимово, Видинско
Виртуална разходка –Международен ден на Червения кръст и
Червения полумесец
Беседа: Вредата от тютюна - по случай световния ден без тютюнев
дим
„Деца, красиви като цветята - символ на обич и топлина”

м.февруари
1 март
3 март
8 март

15 март
21 март

30 март
1 – 9 април

1 - 9 април

2 април
18 април
27 април

1 и 2 май
5 май
4 – 6 май
8 май
31 май
1 юни
25

24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

„Международен ден на детето”
Фестивал на католиците в Ореш
На разходка до Дунав в подкрепа на почистване Черковица -25-29
юни
Участие в празник фестивал в Черни Осъм
Да си направим шоколад - по случай денят на шоколада
190 г. от рождението на Йосиф Гурко - Руски генерал /1828-1901/ презентация
100 г. от рождението на Нелсън Мандела – носител на нобеловата
награда за мир – презентация
Фестивал ”Банатски вкусотии - традициите на моето село” –
осмо издание с участие на гости– от Румъния, Сърбия, Испания,
Италия и Унгария и гост Ангел Ангелов- юнашкия тиган на
Кулинарен историк гр. Копривщица на гости на фестивала и
приготвяне на традиционни храни
„На хорото сред селото” -126 години от основаването на село
Асеново – празник на селото
Из творческата дейност на американския актьор, режисьор и
продуцент Робърт де Ниро – презентация
Участие в балът в Бърдарски геран
Участие в 10 юбилейно издание на Куртово Конаре фест
Виртуални разходки по туристически дестинации по случай
международният ден на туризма
„Музиката на моето време спомени за младостта”. Ден на
възрастните хора и музиката
Мил спомен с учителите в с.Асеново по случай Световния ден на
учителя
С творчеството на Джузепе Верди - 205г. от рождението му
На разговор „Какво ядем и правилно ли се храним” по случай
Световния ден на храните
Благотворителността в нас ли е, колко сме благотворителни - среща с
хората и размисли.
Международен ден на четенето – „Пожелай ми книга” - среща и
разговор с хората, които обичат да четат
Всичко ли знаем за диабета – световен ден на диабетика
Няма да ви забравим – посещение по домовете по случай денят на
инвалида.
„Правото да знам” – утрини в библиотеката всеки петък с
разнообразна информация и продължителност 30-60 мин.
Участия в други фестивали възникнали чрез покани допълнително и
с кулинарните училища в Плевен и страната
НЧ”Съгласие 1907-с.Лозица” с.Лозица
Приоритети:
 Задоволяване потребностите на гражданите, свързани с развитие и
обогатяване на културния живот в селото и осмисляне на

8 юни
29 юни
30 юни
6 юли
16 юли
17 юли
11 август

11 август
17 август
25 август
м.септември
27 септември
1 октомври
5 октомври
10 октомври
16 октомври
19 октомври
19 октомври
14 ноември
3 декември
1 юни-21
декември
целогодишно

26

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

свободното време на хората.
 Запазване обичаите и традициите на с.Лозица
170 години от раждането на Христо Ботев - кът
Ден на лозаря - Трифон Зарезан
144 години от обесването на Васил Левски - кът
Първо мартенска седянка
Посрещане на първа пролет
Великден-празник на моето село
Ден на българската просвета и култура
Ден на Ботев и загиналите за свободата на България
116 години от раждането на Борис Ганев
Среща на читалищни настоятели – местни учители
Ден на народните будители
Обичай „Бразая“
Коледни и новогодишни празници
НЧ”Просвета-1924” с.Любеново
Приоритети:
 Задоволяване на потребностите на гражданите, свързани с
развитие и обогатяване на културния живот на селото и
осмисляне на свободното време на населението;
 Запазване обичаите и традициите на българския народ;
 Разширяване на знанията на гражданите и приобщаването към
ценностите и постиженията на науката и културата;
 Възпитаване и утвърждаване на националното съзнание.
Изложба - кът, посветен на Ботев
Ден на родилната помощ – общоселско тържество.
Първомартенска седянка - посрещане на Баба Марта
Национален празник на Република България-поднасяне на венци на
руски паметник
Международен ден на жената
Посрещане на първа пролет
Ден на шегата и хумора
Лазаруване за здраве.
Великденски празници
Международен ден на детето
Ден на Ботев и загиналите за свободата на България
Празник на селото
Участие във фестивала ”Банатски вкусотии – традициите на моето
село” в с.Асеново.
Ден на пенсионера
Международен ден на учителя
Ден на народните будители
Ден на християнското семейство
Коледни и Новогодишни празници

6 януари
14 февруари
19 февруари
1 март
22 март
8 април
24 май
2 юни
18 юли
15 септември
1 ноември
25 декември
м.декември

6 януари
21 януари
1 март
3 март
8 март
22 март
1 април
м.април
м. април
1 юни
2 юни
30 юни
11 август
1 октомври
5 октомври
1 ноември
21 ноември
м.декември
27
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1

НЧ”Развитие 1900” с.Въбел
Приоритети:
 Да задоволява потребностите на гражданите, свързани с
развитие и обогатяване на културния живот в селото;
 Съхраняване и популяризиране на обичаите и традициите на
родния край.
Обичай „мошули”среща на площада, изпълнение на ритуала и
награждаване на групите
„Бабин ден”- изложба „От раклата на баба“ и питки. Тържество в
клуба на пенсионера
„В памет на Васил Левски”- информационна витрина
„ 1 Март”- посрещане на баба Марта , отбелязване деня на
самодееца.
„Трети март” посещение на руски паметник, информационна
витрина и материали в читалището и пенсионерски клуб
„Осми март” – кулинарна изложба, изложба на ръкоделия в клуба на
пенсионера и общоселско тържество.
Международен ден на детската книга. Четене на любими приказки и
гатанки.
Обичай „Лазаруване”- ревю и конкурс за най-хубава лазарка
„24-май”- информационна витрина в читалището и пенсионерски
клуб
Празник на селото – общоселско тържество , среща на местни
музиканти
Участие във фестивал ”Банатски вкусотии – традициите на моето
село” в с.Асеново
Съединението на България – информационна витрина
Независимостта на България –информационна витрина
Ден на възрастните хора – среща и беседа.
Ден на нар.будители – информационна витрина
Ден на християнското семейство.
Коледни тържества
НЧ „Просвета 1927-Драгаш войвода” с.Драгаш войвода
Приоритети:
 Да развива и утвърждава духовните и културни ценности на
гражданското общество.
 Да поддържа традиционните форми на културата и фолклора
и да ги предава на следващите поколения.
 Да събира и разпространява знания за родния край.
 Да развива любителското художествено творчество.
 Да поддържа и обновява библиотечния фонд.
 Да реализира услуги в социалната сфера, а с Програмата
"Глоб@лни библиотеки - България" да осигурява широк
достъп за информация на всички.
Обичая „Бразая”

6 януари
21 януари
19 февруари
1 март
1-3 март
8 март
2 април
31март
20- 24 май
27-28 юли
11 август
6 септември
22 септември
1 октомври
1 ноември
21 ноември
20-24 декември

7 януари
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Ден на родилната помощ – „Бабин ден”
Посрещане Баба Марта и ден на самодееца
Национален празник на Република България
Международен ден на жената
Първа пролет
„Лазарица” и „Цветница”
Международен ден на детската книга
Великденски празници
„Гергьовден”
Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.
Международен ден на детето
Ден на Ботев и загиналите за свободата на България
181 години от рождението на Васил Левски
Участие във Фестивала „Банатски вкусотии –традициите на моето
село“ в с.Асеново
Ден на Съединението на Княжество България и Източна Румелия
Ден на Независимостта на България
Международен ден на възрастните хора
Празник на село Драгаш войвода /събор/
Ден на народните будители
Ден на християнското семейство
Коледуване
НЧ „Зора-1939” с.Черковица
Приоритети:
 Установяване на трайни и ползотворни контакти и участие на
читалището в културни мрежи
Ден на родилната помощ - Бабинден
Тодоровден -Барбалии
Участие във вечер на носията в с.Милковица
Трети март
Международен ден на жената -8-ми март
Лазаровден, Цветница и Великден
Участие във фолклорен събор „Живи въглени“ в с.Дебово
Черешова Задушница - Спасовден
Русалийска седмица – „Калушари“
Участие в 8-ми фестивал „Банатските вкусотии-традициите на
моето село“ в с.Асеново
Участие в събора на с. Сомовит
Празник на селото
Ден на възрастните хора
Ден на Народните будители
Бъдни вечер и Коледни празници
Посрещане на Нова година
НЧ”Искра 1948”с.Жернов

21 януари
1 март
2 март
8 март
22 март
31 март
2 април
8 април
6 май
23 май
1 юни
1 юни
18 юли
11август
5 септември
21 септември
1 октомври
27 октомври
1 ноември
21 ноември
24 декември

21 януари
м.февруари
2 март
3 март
8 март
м.април
5 май
10 юни
24 юли
11 август
30 август
м.септември
1 октомври
1 ноември
25 декември
31 декември
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Приоритети:
 Запазване на традициите и обичаите на селото;
 Задържане на малкото останали хора в селото за осмисляне на
свободното им време.
Ден на родилната помощ
Ден на лозаря
Баба Марта
Национален празник на Р.България
Международния ден на жената.
Първа пролет
Обичай „Лазаруване”
Червен, червен Великден
Международен ден на детето
Участие във фолклорен фестивал „Банатски вкусотии-традициите на
моето село“ в с.Асеново
Ден на християнското семейство
Коледни и Новогодишни празници
НЧ”Петко Симеонов -1905”с.Муселиево
Приоритети:
 Превръщане на читалището в общодостъпен център за
библиотечно и информационно обслужване на жителите на
с.Муселиево, чрез ускорено навлизане в дейността му на
съвременните информационни и комуникационни технологии;
 Разширяване на възможностите на читалището за предоставяне
на услуги, свързани с осигуряване на продължаващо
образование, личностна реализация и ново ниво на
компетентност на населението;
 Засилване ролята на читалището при социалната и културна
интеграция на различните общности: групи в риск, в
неравностойно положение, специални потребности;
 Съхраняване и развитие на любителското художествено
творчество и завоюваните позиции за работа с различни
възрастови групи и привличане на млади хора, като важен
фактор за насърчаване на социалната промяна
 Подготовка и провеждане на разнообразна дейност свързана с
потребностите и възможностите на местната общност;
 Работа по проекти с външно финансиране и обогатяване с нови
форми и дейности на дарителството.
Творчеството на Ботев – мероприятие с учител по литература
Здравна лектория със здравен работник
„Нов живот-ново начало”-традиционен празник „Бабин ден”
„Как да се пазим от елементарни заболявания”
„Св .Трифон Зарезан”-общоселско тържество
„Ти ни трябваш и днес Апостоле”
„Баба Марта бързала” и „Ден на самодееца”

21 януари
14 февруари
1 март
3 март
8 март
22 март
м. април
м.април
1 юни
11 август
21 ноември
м.декември

3 януари
10 януари
21 януари
11 февруари
14 февруари
18 февруари
1 март
30
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Национален празник-тържество на руски паметник
„Какво е за мен България?”- мероприятие в Глобална библиотека
Общоселско тържество по случай 8 ми март
„Началото на пролетта и поезията свързани в едно”-тържество
Ден на птиците – с децата от детската градина
„Моят любим герой от приказките”- в библиотеката
Да запазим Великденските традиции
Участие във фолклорен събор „Живи въглени” в с. Дебово
Среща с художника Огнян Кузманов-наш съгражданин
24 май- ден на славянската писменост и българската културамероприятие с дамски клуб и детската градина
Децата –символ на обич и топлина-тържество с деца в библиотеката
Виртуална разходка в Глобална библиотека по случай световния
ден на природата
Мероприятие посветено на Васил Левски 181 г. от рождението му.
Участие във фолклорен фестивал „Банатски вкусотии – традициите
на моето село” в с.Асеново
Селски празник „В края на лятото”
„Песните на моето време от младостта” с дамски клуб
„Ден на народните будители”- среща с учителите пенсионери
Здравна лектория по повод Световния ден на борба с диабета
Ден на християнското семейство- тържество
Заедно на този ден-посещение по домовете на инвалидите в селото
Празник на църквата „Св.Св. Николай Чудотворец”
Чрез мултимедията прожекция на филм
„Зимна приказка”-коледни и новогодишни празници”
НЧ „Съгласие 1927” с.Дебово
Приоритети:
 Съхраняване и популяризиране на местния фолклор и
традиции.
Ден на родилната помощ
Трифон Зарезан – ден на лозаря
Възпоменание от обесването на В.Левски
Тодоров ден
Ден на самодееца
Баба Марта
Освобождението на България
Лазаруване по домовете
Великденско веселие
XI фолклорен събор „Живи Въглени”
Гергьовски курбан и 85 години църква в с.Дебово
Ден на детето
Ботеви празници
Рожден ден на В.Левски

3 март
6 март
8 март
21 март
2 април
2 април
8 април
5 май
17 май
24 май
1 юни
5 юни
18 юли
11 август
24 и 25 август
1 октомври
1 ноември
14 ноември
21 ноември
3 декември
6 декември
12 декември
21-31декември

21 януари
14 февруари
19 февруари
24 февруари
1 март
1 март
3 март
31 март
8 април
5 май
6 май
1 юни
2 юни
18 юли
31
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160 години село Дебово
Ден на Независимостта на България
Ден на възрастните хора
Ден на народните будители
Изяви на певчески групи в страната и в Р.Румъния
Коледно - Новогодишно тържество
НЧ”Христо Ботев 1928” с.Евлогиево
Приоритети:
 Да задоволява потребностите на гражданите, свързани с
развитие и обогатяване на културния живот в селото и
осмисляне свободното време на хората;
 Запазване обичаите и традициите;
 Разширяване на знанията.
Ден на родилната помощ
Международен ден на жената - тържество
Международен ден на детето
90 години Народно читалище „Христо Ботев 1928” с.Евлогиево и
Празник на селото – „Родова среща“
Участие във фолклорен фестивал „Банатски вкусотии – традициите
на моето село” в с.Асеново
Ден на възрастните хора
Ден на християнското семейство
Коледни и Новогодишни празници
НЧ”Христо Ботев 1928” с.Санадиново
Приоритети:
 Съхраняване и популяризиране на българския фолклор;
 Поддържане на любителските състави и обогатяване на
репертоара им;
 Задоволяване потребностите на гражданите, свързани с
развитието и обогатяването на културния живот в селото
Обичай „Бразая”
Бабинден
Трифон Зарезан
Отбелязване годишнина от обесването на Васил Левски
Баба Марта и ден на самодееца
3-ти март – Национален празник на Р.България
8-ми март – международен ден на жената
Лазаруване
Великденско хоро на площада и изложба на писани яйца
24-ти май – ден на българската просвета и култура
Международен ден на детето
Ден на Ботев.
Еньовден
90 години НЧ”Христо Ботев 1928” с.Санадиново

6 септември
22 септември
1 октомври
1 ноември
целогодишно
25 декември

21 януари
8 март
1 юни
м. август
11 август
1 октомври
21 ноември
м. декември

13 януари
21 януари
14 февруари
19 февруари
1 март
3 март
8 март
31 март
8 април
23 май
1 юни
2 юни
24 юни
м. септември
32
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Отбелязване на Международния ден на пенсионера и музиката
Ден на народните будители
Празник на селото
Коледуване
Коледни и Новогодишни празници
Целогодишно участие на любителските групи към читалището в
различни мероприятия в страната
НЧ”Зора – 1905” с.Бацова махала
Приоритети:
 Популяризиране на българския фолклор;
 Поддържане и развитие на любителските състави;
 Обогатяването на културния живот в селото
Ден на родилната помощ
Отбелязване годишнина от обесването на В.Левски
Тодоровден
Ден на самодееца
Празничен концерт -3 март
Осми март-международен ден на жените
Лазаруване
Великденски празници
24 май-ден на българската просвета
1 юни-международен ден на детето
Участие във фолклорен фестивал „Банатски вкусотии – традициите
на моето село” в с.Асеново
Международен ден на пенсионера
Празник на селото
Ден на народните будители
Коледно-новогодишен концерт

1 октомври
1 ноември
3 ноември
24 декември
м. декември
целогодишно

21 януари
19 февруари
24 февруари
1 март
3 март
8 март
31 март
8 април
23 май
1 юни
11 август
1 октомври
м.октомври
1 ноември
м.декември
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
ОБЛАСТ ПЛЕВЕН
ОБЩИНА НИКОПОЛ

КАЛЕНДАР НА КУЛТУРНИТЕ СЪБИТИЯ В ОБЩИНА НИКОПОЛ
ПРЕЗ 2018 ГОДИНА

І.Културни събития с международно значение
Културни събития и изяви
ХI фолклорен събор ”Живи
въглени” с.Дебово с участие на
състави от Р.Румъния
Международен ден на детето
Международен ден за борба с
наркоманиите и незаконен трафик
на дрога
Международен ден на р.Дунав –
конкурс - изложба на детска
рисунки, поход и пленер с
природни материали
Фестивал „Банатски вкусотии традициите на моето село” – осмо
издание с участие на гости от
Румъния, Сърбия, Испания,
Италия и Унгария. Специално
участие на Ангел Ангелов,
председател на Академия
„Кулинарен историк“ гр.
Копривщица.
Световен ден за борба със СПИН

Дата и
месец
5 май

Място на
провеждане
с.Дебово –площада,
читалището

1 юни

читалища/открити
сцени в общината
читалище Никопол и
училища

Читалища

площада в Никопол,
природна
забележителност
„Скалната църква“
площада в с.Асеново

„НЧ Напредък 1871”

26 юни
29 юни

11 август

1 декември

читалище Никопол и
училища

Организатори
НЧ”Съгласие 1927”
кметство с.Дебово

МКБППМН

Читалище Асеново,
кметство с.Асеново

МКБППМН,

ІІ.Културни събития с национално значение
145 години от гибелта на
В.Левски - възпоменателна
церемония

19 февруари

3 март - Национален празник на
3 март
Република България и 140 години
от Освобождението на България
от Османско робство
141 г. от създаване на Българското 26 април

паметника на
Апостола в Никопол,
читалища в
общината
паметник на
Победата в
гр.Никопол,
кметства в общината
паметника на

Общ.администрация
Никопол,
„НЧ Напредък 1871”,
СУ”Хр.Ботев”,
читалища в общината
Общ.администрация
Никопол,
„НЧ Напредък 1871”,
читалища
„НЧ Напредък 1871”
34

опълчение възпоменателна
церемония за никополските
опълченци
Ден на Европа

опълченците
9 май

Ден на българската просвета и 24 май
култура
и
на
славянската
писменост
Участие в Национален поход „По 14-19 юли
стъпките на Апостола”
Ден на Съединението на България 6
септември
Ден на Независимостта на
22
България
септември
Възпоменателна церемония за Ден 1 ноември
на народните будители

пл.”Европа”
гр.Никопол,
читалище, училище
всички населени
места в общината
определен маршрут
информационен
материал
информационен
материал
паметна плоча в
гр.Никопол,
читалища

Общ.администрация
Никопол,
„НЧ Напредък 1871” ,
СУ„Хр.Ботев”
Общ.администрация
Никопол, училища,
читалища
Общ.администрация
Никопол
Общ.администрация
Никопол
Общ.администрация
Никопол
Общ. администрация
Никопол, училища,
читалища

ІІІ.Културни събития с регионално и местно значение
Ден на лозаря

14 февруари

Тодоровден

24 февруари

„Празнични утра за баба Марта”

1 март

442 г. от кончината Йосеф Каро главен равин и преподавател в
Талмудската академия - найизвестният за Европа висш
еврейски образователен център за
този период- поднасяне на цветя
пред паметната плоча
ХI-ти конкурс „Най-хубава
лазарка” и Великденски концерт
Празник в с.Лозица

23 март

ХХХVІI Крайдунавски Празници
на Културата – Никопол`2018

м.май

Празник на рибата в Никопол

м.юни

Крайречна алея

„НЧ Напредък 1871”
Никопол
Читалище, кметство
с.Лозица
Общ.администрация
Никопол,
„НЧ Напредък 1871”
Общ.администрация

Празник в с.Любеново

30 юни

141 г. от Освобождението на
Никопол от Османско робство.
Фолклорни празници Новачене
2018
Празник на с.Въбел. Среща с
местни музиканти

16 юли

читалище, открита
сцена
читалище, паметник
на Победата
открита сцена,
читалище
открита сцена,
читалище

Читалище, кметство
с.Любеново
Общ.администрация,
„НЧ Напредък 1871”
Читалище, кметство
с.Новачене
Читалище,кметство
с.Въбел,

31 март
8 април

м.юли
27-28 юли

населени места в
общината
площад
читалища и детски
градини в общината
паметна плоча в
гр.Никопол

Читалищна
зала/открита сцена
открита сцена,
читалище
открита сцена,
читалище

читалища и кметства
„НЧ Напредък 1871”
читалища в селата
Читалища и детски
градини
Общ. администрация
Никопол,
„НЧ Напредък 1871
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Празник на Никопол: „Никопол –
традиция и съвременност”
„В края на лятото” празник в село
Муселиево

11-13 август

Родова среща. Празник в
с.Евлогиево
Празник в с.Черковица

м. август

Събор в с. Драгаш войвода

27 октомври

Празник в с.Бацова махала

м.октомври

Празник на с. Санадиново

3 ноември

24-25 август

м.септември

Коледни и новогодишни програми м. декември
и тържества

открита сцена

Общ.администрация
Никопол
площада на селото
читалище,
кметство с.
Муселиево
площада в Евлогиево читалище, кметство
с.Евлогиево
площада на селото
читалище, кметство
с.Черковица
читалище, площад
Читалище
с.Драгаш войвода
Кметство
с.Драгаш войвода
читалище
читалище, кметство
с.Бацова махала
читалище
Читалище, кметство
с.Санадиново
всички читалища
селища в община
Никопол

ІV.Чествания на годишнини
90 години НЧ „Христо Ботев м. август
1928” с.Евлогиево

читалище

90 години НЧ „Христо Ботев м. септември читалище
1928” с.Санадиново

Читалище, кметско
наместничество
с.Евлогиево
Читалище, кметство
с.Санадиново

V. Други дейности:
 Международен културен обмен на творчески колективи от община Никопол и
партниращи европейски държави през годината.
VІ. Религиозни празници:
 Отбелязване на религиозните празници на различните вероизповедания.

Настоящият Културен календар има отворен характер.
Приет е на заседание на Общински съвет – Никопол с Решение № 294от
20.12.2017г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по седемнадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 295/20.12.2017 г.
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ОТНОСНО: Приемане на Годишен план за ползване на дървесина от горски
територии общинска собственост и определяне начина и на ползване през 2018 година.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.111- 114 от Закона за горите, чл. 7
от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски
територии - държавна и общинска собственост и за ползването на дървесина и
недървесни горски продукти, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Никопол приема Годишен план за ползване на дървесина
от общински горски територии за 2018 година, неразделна част от настоящото решение,
с прогнозно количество за добив на дървесина - акациеви дърва за огрев.
2. Упълномощава Кмета на общината да одобри Годишния план за ползване на
дървесина от общински горски територии за 2018 година.
3. Годишния план да се публикува на интернет страницата на Община Никопол.
4. Възлага на Кмета на Общината да извърши всички действия за правилно и
законосъобразно изпълнение на настоящото решение.
Приложение: Годишен план за ползване на дървесина от общински горски
територии за 2018 година с прогнозно количество за добив на дървесина.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по осемнадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 296/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Одобряване на план-сметка за определяне на необходимите
разходи за дейностите по чл.66, ал.1 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/ за
всички населени места на територията на Община Никопол за 2018 година.
На основание чл.21, ал.1, т.7 от ЗМСМА, чл.66, ал.1 от Закона за местните
данъци и такси и чл.65 от Закона за управление на отпадъците, Общински съвет –
Никопол
Р Е Ш И:
1.Одобрява План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1
от ЗМДТ на Община Никопол за 2018 година, съгласно Приложение 1, 2 и 3, които са
неразделна част от решението.
Приложение: План-сметка за необходимите разходи за дейностите по чл.66, ал.1
от ЗМДТ на Община Никопол за 2018 година
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ПЛАН – СМЕТКА ЗА НЕОБХОДИМИТЕ РАЗХОДИ
ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ЧЛ. 66, АЛ. 1 ОТ ЗМДТ
НА ОБЩИНА НИКОПОЛ ЗА 2018 ГОДИНА

Наименование
№ по ред

услугата/дейността

Мерна
единица

Единична

Количество

цена

Общо
лева

Приложение №1
І.

„Осигуряване на съдове за съхраняване на
битовите отпадъци”
Резервни части, ремонт и поправка на съдовете за

1.

отпадъци

10 000,00

Закупуване на специализиран контейнер за зелени отпадъци с
2.

20 бр.

вместимост 1,1 куб.м. /1 100 л./
Всичко:

ІІ.

„Събиране,

включително

700

14 000,00
24 000,00

разделно на

битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и
съоръжения за третирането им”
1.

Събиране и транспортиране на битовите
отпадъци от жилищни и нежилищни имоти на

198 610,00
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граждани и предприятия, попадащи в
границите на организираното сметосъбиране
и смето извозване
2.

Разделно събиране на био отпадъци

7 000,00
Всичко:

ІІІ.

„Проучване,

проектиране,

205 610,00

изграждане,

поддържане, експлоатация, закриване и
мониторинг на депата за битови отпадъци
или други инсталации или съоръжения за
обезвреждане, рециклиране, компостиране,
анаеробно разграждане и друго третиране
и оползотворяване на битови отпадъци,
отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за
управление на отпадъците”
Отчисления по чл. 60 от Закона за управление
1.

на отпадъците за регионално депо І клетка

2.

Отчисления по чл. 64 от Закона за управление

5 400,00

на отпадъците.
3.

30 375,00

Експлоатационни разходи на съответните
съоръжения (включително за сепариране и

185 160,00

оползотворяване на битови отпадъци);

ІV.

Всичко:
„Почистване на улични платна, площади, алеи, паркове и други
територии от населените места

220 935,00

предназначени за обществено ползване”
1.

Почистване на нерегламентирани сметища;

2.

За дейността почистване на уличните платна,

10 000,00

площадите, алеите, парковете и другите
територии от населените места,

50 200,00

предназначени за обществено ползване
се включва персонала (работна заплата,
осигуровки, работно облекло и други), за
техника (закупуване, амортизация, гориво,
смазочни материали и други), за материали
(препарати, пясък, сол и други)
3.

Закупуване на вакуумна сметосъбираща машина

35 000,00
Всичко:

Общо за всички дейности

95 200,00
545 745,00

Словом: Петстотин четиридесет и пет хиляди седемстотин
четиридесет и пет лева.

Приложение №2
Разходи по икономически елементи за:
„Събиране,

включително

лева

разделно на

битовите отпадъци и транспортирането
им до депата или други инсталации и
ІІ.

съоръжения за третирането им”
1.

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по

68 310,00

трудови и служебни правоотношения
2.

Задължителни осигурителни вноски от

13 200,00

работодатели
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3.

Облекло

4.

Материали

12 000,00

5.

Вода, горива и енергия

55 000,00

6.

Разходи за външни услуги

34 000,00

7.

Текущ ремонт

10 000,00

8.

Командировки

9.

Разходи за застраховки, други финансови услуги

2 800,00

300,00
10 000,00
Общо за услугата:

205 610,00

Приложение №3

ІV.
1.

Разходи по икономически елементи за:
„Чистота на териториите за обществено
ползване”

лева

Заплати и възнаграждения на персонала, нает по

17 300,00

трудови и служебни правоотношения
2.

Задължителни осигурителни вноски от

3 400,00

работодатели
3.

Облекло

4.

Материали

5.

Вода, горива и енергия

15 000,00

6.

Разходи за външни услуги

15 000,00

7.

Текущ ремонт

3 000,00

8.

Разходи за застраховки, други финансови услуги

2 000,00

500,00
4 000,00

Общо за услугата:

60 200,00

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по деветнадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 297/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчета и уточнения план за касовото изпълнение на
бюджета, на сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди
средства към 30.09.2017г. на Община Никопол.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 124, 127 и 137 от Закона за публичните финанси и чл. 54, ал. 2 от
Наредбата за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за
местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на
Община Никопол, Общински съвет-Никопол
Р Е Ш И:
1.Приема Отчета и уточнения план за касовото изпълнение на бюджета, на
сметките за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към
30.09.2017 година на Община Никопол, по натурални и стойностни показатели,
съгласно приложение № 3.
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2.Приема натуралните и стойностни показатели към отчета за изпълнението на
капиталовите разходи към 30.09.2017 г., съгласно приложение № 1.
3.Приема натуралните и стойностни показатели по уточнения план на
капиталовия разчет към 30.09.2017 г., съгласно приложение № 2.
4.Приема отчетната информация за касово изпълнение на бюджета, на сметките
за средства от Европейския съюз и на сметките за чужди средства към 30.09.2017 г. на
Община Никопол, по доклада на кмета на Община Никопол съгласно приложение №4.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ЗАБЕЛЕЖКА:Поради големия обем от 145 страници, приложенията се намират в
ОбС
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по двадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 298/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Уточнен план за касовото изпълнение на бюджета, на сметките за
средства от Европейския съюз, на сметките за чужди средства и на капиталовия разчет
към 31.12.2017г.. Предварителни разчети по бюджета на Община Никопол за 2018
година.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, чл. 100, ал. 2, т. 4, ал. 4 и ал. 8 от Закона за лечебните заведения и чл.
124 и чл. 127 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Никопол
Р Е Ш И:
1.Утвърждава уточнен план на капиталовия разчет на Община Никопол към
31.12.2017г., съгласно приложение № 1.
1.1. уточнения план на капиталовия разчет към 31.12.2017 г., за обектите
приключващи през 2017 г. е в размер не по-малък от извършените разходи с натрупване
за съответния обект към края на годината.
1.2. утвърждава предварителен разчет на средства по бюджета на Община Никопол
за 2018 г., с източник целевата субсидия за капиталови разходи за 2018 г. за капиталов
обект „Проект № DIR-5112122-3-68 „Изграждане на РСУО в регион
Левски(Никопол)”, ДБФП №DIR-5112122-C006/22.08.2012 г., ОП”Околна среда 20072013г.” – с годишна задача за 2018 г.: 36 000 лв., погасяване на заем към Фонд
ФЛАГ”. С утвърдените средства да се извърши погасяване на вноската по главницата, в
ежемесечен размер от 3 000 лв., по договор за кредит №794/28.08.2015 г. между
Община Никопол и Фонд за органите на местно самоуправление в България- ФЛАГ.
Средствата се нареждат с бюджетно платежно нареждане по СЕБРА за усвояване по
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бюджетната банкова сметка на Община Никопол, открита за обслужване на договорени
кредити с Фонд ФЛАГ.
1.2.1. в случай, че през 2018 г. Министерство на финансите откаже да одобри за
усвояване капиталов лимит по СЕБРА за извършване на плащанията по т.1.2.,
погасяванията на главницата по кредита да се извършват със собствени приходи на
общината, до утвърждаване бюджета на общината за 2018 г., като във всички случаи се
съблюдава да не се нарушават сроковете за извършване на погасителните вноски по
главницата и лихвите.
1.2.2. плащанията на лихвите, таксите и комисионните по кредита се извършва от
собствените приходи на общината, като същите се заплащат в пълен размер,
независимо от срока за приемане на бюджета на общината за 2018 г.
2. Утвърждава предварителен разчет за някой целеви разходи по бюджета на
община Никопол, считано от 01.01.2018 г., както следва:
- за кръводарители, с постоянен адрес в община Никопол, да се изплаща
еднократна сума в размер на 30 лв. на кръводарител, по утвърден списък (брой
кръводарители по населени места и място и период на кръводаряване) от кмета на
общината. Общ годишен лимит на помощите за кръводаряване – 6600 лв.;
- за пациентите на хемодиализирано лечение, с постоянен адрес в община
Никопол, да се изплаща месечно сумата от 100 лв. на пациент. Общият годишен лимит
на помощите за пациентите на хемодиализирано лечение за 2018 г. е 7 200 лв.
- помощи, за погребение на бивши жители с постоянен адрес в община
Никопол – общ годишен лимит 3 000 лв.;
- други помощи: 1 000 лв. общ годишен лимит за помощи, за лица с
увреждания от организации с нестопанска цел - от община Никопол.
2.1. упълномощава кмета на общината да договори допълнителни условия по
целевите разходи, свързани с времето, начинът и редът на предоставяне и отчитане на
тези средства.
3. Дава съгласие за извършване на разходи и авансови плащания през 2018 г. със
средства от общинския бюджет по одобрени проекти/програми/мерки (местни,
национални и международни), когато тези плащания е необходимо да бъдат извършени
преди одобряването им от договарящите с общината органи, до размера на касовите
постъпления по бюджета на общината за местни дейности, за периода на участие в
такива проекти /програми/мерки.
4. Утвърждава предварителен разчет за 2018 г. на субсидии за организации с
нестопанска цел в размер на 25 000 лв. за спортно-състезателна и учебнотренировъчна дейност (съдийски разходи, хонорари, транспорт, екипировка и др.),
както следва:
- на Сдружение „ФК Ситомир” – гр.Никопол – 10 000 лв.;
- на Сдружение „Клуб по водни спортове-Никопол” – 5 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-СЛАВИЯ” – с.Новачене – 5 000 лв.
- на Сдружение „ФУТБОЛЕН КЛУБ-ВОЙВОДА” – с.Драгаш войвода – 5 000 лв.;
4.1. Оправомощава кмета на общината да договори условията за ползване на
средствата, като за дейността си сдруженията по т.4 представят финансов отчет в
деловодствата на общинския съвет и Общинска администрация-Никопол до 10-то
число на месеца, следващ отчетния.
5.Определя субсидираните дейности и разпоредителите с бюджет към
първостепенния разпоредител с бюджет, считано от 01.01.2018 г. съгласно приложение
№ 2.
6. Временно свободните средства по консолидирания бюджет на общината, с
източник паричните постъпления от продажба на общински нефинансови активи,
средствата от закритите извънбюджетни сметки на общината и приходите от таксата за
битови отпадъци, както и временно свободните средства от сметките за чужди
средства, могат да се ползват към 31.12.2017 г. и през 2018 г., до тяхното
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възстановяване, при условие че не се нарушава своевременното финансиране според
предназначението им, за заеми и извършване на разходи за местни и до финансирани
дейности по бюджета, общинските сметки и дейности по програми, мерки, проекти и
други на Европейския съюз, Кохезионния и Структурните фондове, Разплащателна
агенция, местни, национални и други международни програми/проекти/мерки.
7. Утвърждава списък на длъжностите и на лицата, които имат право за
транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до местоработата и обратно,
когато те се намират в различни населени места, съгласно приложение № 3.
7.1 Утвърждава средствата по т. 7 в размер на 85 на сто от действителните разходи
за транспорт за пътуващите по приложение № 3;
8. Утвърждава предварителен разчет на средства в размер на 66 667 лв., за
финансиране на МБАЛ-Никопол ЕООД, в изпълнение на т.4.1. на Решение №
236/07.07.2017 г. на Общински съвет-Никопол. Допуска се средствата да се нареждат и
по банкова сметка, посочена от ИНВЕСТБАНК АД, за погасяване на главницата по
кредита на МБАЛ-Никопол.
9. Утвърждава плановия размер на приходите и разходите по натурални и
стойностни показатели по бюджета на общината, по сметките за средства от
Европейския съюз и по сметките за чужди средства към 31.12.2017 г., по пълна единна
бюджетна класификация, в размер не по-малък от фактическото касово изпълнение.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по двадесет и първа точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 299/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на обекти за реконструкция и рехабилитация на
улици в три населени места от Община Никопол, с финансиране от централния
бюджет.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси, във връзка с чл. 55а и чл.
109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, Общински съвет-Никопол
Р Е Ш И:
1.Утвърждава обекти за реконструкция и рехабилитация на улици в три
населени места от община Никопол, с финансиране от централния бюджет, както
следва:
1.1.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Юрий Гагарин” в с.Драгаш войвода,
на стойност 432 165 лв.;
47

1.2.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Васил Левски” в с. Черковица, на
стойност 404 928 лв.;
1.3.Реконструкция и рехабилитация на ул. „Паисий” в с.Муселиево, на стойност
245 072 лв.
2.Оправомощава Кмета на Община Никопол, а при негово отсъствие
оправомощения за заместване с негова заповед заместник-кмет на общината, да
кандидатства пред компетентите органи за осигуряване на средства за финансиране
изпълнението на обектите, както и да извърши всички необходими правни и
фактически действия по договаряне и усвояване на финансирането от централния
бюджет, в изпълнение на настоящото решение.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 41
от проведеното заседание на 20.12.2017г.
по двадесет и втора точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ
№ 300/20.12.2017 г.
ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на
Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Плевен на
15.01.2018г. от 10.00 часа в заседателната зала на Областна администрация – Плевен.
На основание чл. 21, ал.1, т. 15 от ЗМСМА във връзка с чл.198е, ал.5 и 198е, ал. 3
от Закона за водите, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1.Общински съвет Никопол дава мандат на д-р Валерий Димитров ЖелязковКмет на община Никопол да представлява Община Никопол на заседанието на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен, насрочено за 15.01.2018г., и гласува по
точките от дневния ред, както следва:
1.1. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД- гр. Плевен одобрява и приема Обобщена
инвестиционна програма на „ВиК” ЕООД- гр. Плевен;
1.2. Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от
„Водоснабдяване и канализация” ЕООД- гр. Плевен одобрява и приема подробна
инвестиционна програма за 2017г. на Водоснабдяване и канализация” ЕООД- гр.
Плевен.
2.Общински съвет Никопол определя инж. Анелия Кирилова Петкова- Зам. кмет
на община Никопол да представлява Община Никопол на заседанието на Общото
събрание на Асоциацията по ВиК- Плевен, насрочено за 15.01.2018г. при отсъствие на
Кмета на община Никопол д-р Валерий Димитров Желязков.
КРАСИМИР ХАЛОВ Председател на
Общински съвет – Никопол
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