РЕШЕНИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ОТ ПРОВЕДЕНОТО ЗАСЕДАНИЕ
НА 29.03.2019г.
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по първа точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 430/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Утвърждаване на План- график за работата на Общински
съвет-Никопол, мандат 2015 г. – 2019 г. за II-то тримесечие на 2019 г.
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА, във връзка с чл.65, ал.2
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.Утвърждава План-график за работата на Общински съвет-Никопол,
мандат 2015- 2019 г. за II-то тримесечие на 2019 г., съгласно Приложение
№ 1.

КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол

1

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
Приет с Решение № 430/ 29.03..2019г.
на Общински съвет-Никопол
Утвърдил:
КРАСИМИР ХАЛОВ- Председател на
Общински съвет- Никопол
ПЛАН- ГРАФИК
ЗА РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НИКОПОЛ ЗА МАНДАТ 2015 г.-2019 г.
ЗА II-то ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2019 г..
Месец април
МЕСЕЦ/ ДЕЙНОСТ ОбС-НИКОПОЛ 2019 г.

месец май
2019 г.

месец юни
2019 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛСКИ СЪВЕТ

12 .04.2019г.

16.05.2019г.

14.06.2019г.

ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ
КОМИСИИ КЪМ ОБЩИНСКИ
СЪВЕТ НИКОПОЛ
СЕСИЯ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
НИКОПОЛ

19.04.2019г.

23.05.2019г.

21.06.2019г.

24.04.2019г.

30.05.2019г.

28.06.2019г.

ЗАБЕЛЕЖКА: План-графика за работата на Общински съвет- Никопол има отворен характер и търпи изменения;
За спазване на сроковете, приети в Правилника на Общински съвет-Никопол, мандат 2015-2019, свързани със
законосъобразната и правилна работа на Общински съвет-Никопол и неговите комисии и органи, е
необходимо вносителите да представят своите материали в деловодството на Общински съвет- Никопол
НЕ ПО-КЪСНО ОТ 10-ТО ЧИСЛО НА ТЕКУЩИЯ МЕСЕЦ, с изкл. на случаите описани в чл.69 от
Правилника.
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по четвърта точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 431/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за
2019г.
На основание чл. 21, ал.2, във връзка с ал. 1 т. 12 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл. 21, ал. 1, т. 1 от Закона за
закрила на детето и чл. 3, ал.1 от Правилника за прилагането на Закона за
закрила на детето, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Никопол приема Общинска програма за закрила на
детето за 2019 г.

КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол

3

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 - ОБЩИНА НИКОПОЛ
Общинската програма за закрила на детето е разработена в съответствие с националните и международни стандарти Конвенцията за правата на детето на ООН, Закон за закрила на детето и Национална програма за закрила на детето.
Общинската програма документира волята и готовността на институциите в община Никопол за повишаване качеството на живот
на децата.
Съгласно чл. 2 от Закона за закрила на детето - „Дете е всяко физическо лице до навършването на 18 години".
Закрилата на детето се основава на следните принципи:
I.

Зачитане и уважение на личността на детето;

II. Отглеждане на детето в семейна среда;
III.

Осигуряване най-добрия интерес на детето;

IV.

Специална закрила на дете в риск;

V.

Насърчаване на доброволното участие в дейностите по закрилата на детето;

VI.

Подбор на лицата, пряко ангажирани в дейностите по закрила на детето, съобразно техните личностни и социални

качества и грижа за тяхната професионална квалификация;
VII. Временен характер на ограничителните мерки;
VIII. Незабавност на действията по закрила на детето;
IХ. Грижа в съответствие с потребностите на детето;
X.

Осигуряване развитието на дете с изявени дарби;

XI.

Насърчаване на отговорното родителство;

XII. Подкрепа на семейството;
XIII. Превантивни мерки за сигурност и закрила на детето;
XIV.

Контрол по ефективността на предприетите мерки.

Повишаването на благосъстоянието на детето изисква утвърждаване на разбирането и подхода към правата на детето като
правомощия и задължения на всички структури, органи и институции, имащи отношение към детето и неговото семейство на местно
ниво и целенасочена работа във всички основни области-образование, здравеопазване, спорт и свободно време, културни дейности,
социални дейности, подкрепа на децата и семействата, обществена среда и сигурност.Основни приоритети:
1. Социална политика. Намаляване на детската бедност и създаване на условия за социално включване на
децата-политики за подкрепа на детето и семейството.
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2. Здравеопазване. Подобряване здравето на децата.
3. Образование. Осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно
образование на всички деца.
4. Защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация.
5. Спорт, култура, свободно време и отдих.
6. Участие на децата. Информационно общество, медийно пространство.
Дейностите, включени в програмата са съобразени с потребностите за грижата за децата в Община Никопол и са
предложени от широк кръг заинтересовани институции, работещи за осигуряване на израстването, развитието и безопасността на
децата. Заложени са реално изпълними дейности, които да спомогнат за развитието на политиките за детето в отделните сектори и
за постигане на по-ефективна защита и гаранции на основните права на децата от общината във всички сфери на обществения
живот.
ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 2019 г. В ОБЩИНА НИКОПОЛ
ПРИОРИТЕТ I: РАВЕНСТВО НА ШАНСОВЕТЕ ЗА РАЗВИТИЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА

ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

1.1.Гарантиране на 1.1.1.Подготовка на деца
правата на всички международно осиновяване.
деца.

за

национално

и

1.2.Гарантиране
1.2.1. Предприемане на мерки за закрила спрямо
правата на децата в непридружени деца-чужди граждани, в т. ч. децамиграция, бежанци бежанци.
и
непридружени

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ

СРОК

ДСП – Никопол
ОЗД,
Община

Постоянен

ДСП – Никопол,
Доставчици на СУ

Постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАН
Е
В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет
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деца

1.2.2. Прилагане на Координационния механизъм
ДСП – Никопол,
за взаимодействие между институциите и МВР-РУ гр. Никопол
организациите за гарантиране правата на
непридружените деца чужденци, пребиваващи в Р
България.

Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

ПРИОРИТЕТ II : ОСИГУРЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДЕТЕТО НА ДОСТЪП ДО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗДРАВНИ
ГРИЖИ И ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ
ЦЕЛИ
ДЕЙНОСТИ
ОТГОВОРНИ
СРОК
ФИНАНСОВО
ОРГАНИ
ОСИГУРЯВАНЕ
2.1. Промотиране на 2.1.1 Активни действия за популяризирането на
ДАЗД,МЗ, МОН,
Постоянен
В рамките на
здравословен начин здравословното
хранене
като
ценност,
АСП,
утвърдения
на живот при децата гарантираща емоционалното и физическо здраве
Медицински
бюджет
и профилактика на на децата и подрастващите.
специалисти от
болестите.
училищното
2.1.2.
Организиране
на
седмица
на
здравеопазване
здравословното хранене с провеждане на
състезания сред деца и ученици за изготвяне на
меню от здравословни храни.

2.2 Подобряване на
грижите
за
психичното здраве на
децата.

2.2.1. Превенция на риска за здравето и
развитието при деца в ситуация на развод и
раздяла на родителите чрез консултиране на
родители и планиране на адекватни мерки.

2.3.Осигуряване на
превантивни мерки
срещу
рисково
сексуално поведение,
ранна бременност и
употреба на психо
активни вещества.

2.3.1.Превенция
на
сексуално
предавани
инфекции, ХИВ/СПИН и на рисково поведение
/сексуално насилие, употреба на алкохол и
наркотици/ сред юношите.

ДАЗД,
НПО

РЗИ-Медицински
специалисти от
училищното
здравеопазване,
МКБППМН
2.3.2.Прилагане
на
единен
подход
при ДАЗД,ДСП-Никопол,
разглеждане на случаи на ранно раждане и МВР-РУ гр. Никопол,

Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет
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съжителство.
2.3.3.Разширяване възможностите за включване
на децата и младежите в привлекателно за тях
форми за прекарване на свободното време.
2.3.4.Организиране на обучения на младежи по
подхода „Връстници обучават връстници“,
срещи-разговори с деца и младежи в училищна и
извънучилищна среда; форуми и дискусионни
срещи по проблемите, свързани с употребата на
наркотични вещества и превенция на рисковото
сексуално поведение.

МП
МОН,МВР-РУ гр.
Никопол,
Община
МОН,МВР - РУ гр.
Никопол,
училища,
читалища,
МКБППМН

ПРИОРИТЕТ III : НАМАЛЯВАНЕ НА ДЕТСКАТА БЕДНОСТ И СЪЗДАВАНЕ НА УСЛОВИЯ ЗА СОЦИАЛНО
ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЦАТА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

3.1. Развитие на
социалните услуги
за
деца
и
подобряване
на
качеството
и
ефективността им.

3.1.1.Увеличаване броя на социалните услуги
за деца, предоставяни в общността.
3.1.2.Обучение на персонала от институциите
и организациите, предоставящи социални
услуги за деца за опасностите от употребата
на психотропни активни вещества от деца.
3.1.3. Предоставяне на новите услуги,
подкрепящи процеса по закриването на
ДДЛРГ и ДМСГД.
3.1.4 Предоставяне на услугата „Приемна
грижа“.

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
АСП,
Общинска
администрация
Община , ЦОП –
Никопол
Училища

СРОК
Постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения бюджет

Постоянен

В рамките на
утвърдения бюджет

ДСП-Никопол
ЦОП-Никопол

Постоянен

В рамките на
утвърдения бюджет

Община
ДСП-Никопол

Постоянен

В рамките на
утвърдения бюджет

ПРИОРИТЕТ IV: РАЗВИТИЕ НА КАЧЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА
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ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

4.1.Превенция
на 4.1.1.Изпълнение на Механизма за
отпадането от училище. съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната
система на деца и ученици в
задължителна предучилищна и училищна
възраст. Мониторинг на изпълнението на
механизма.
4.2.Приемане
на 4.2.1. Приемане на Наредба за стандарти
Стандарти за ранно за ранно детско развитие.
детско развитие, според
изискванията на Закона
за предучилищното и
училищното
образование.

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
МОН
ДСП-Никопол
МВР-РУ гр. Никопол
Община

Директори на училища,
ДСП / ОЗД

СРОК
Постоянен

Постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
бюджета

В рамките на
утвърдения
бюджет, МОН

ПРИОРИТЕТ V. ПРАВОСЪДИЕ, АДАПТИРАНО КЪМ НУЖДИТЕ НА ВСИЧКИ ДЕЦА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

5.1.Изготвяне
и
приемане
на
законодателни
промени, свързани с
правосъдието на деца.

5.1.1 Финализиране обсъждането на проект и
приемане на Закон за отклоняване от наказателно
производство и налагане на възпитателни мерки
на непълнолетни лица.

5.2.Гарантиране
на
правата на децата, 5.2.1. Участие на социални работници в
участници в съдебни административни производства с оглед
производства.
идентифицирането на трудностите и

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
МВР,
МП,АСП,МОН
МКБППМН

СРОК
постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения
бюджет

Училища,
МКБППМН

Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет,
МКБППМН

АСП

Постоянен

В рамките на
утвърдения
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предизвикателствата в работата и с оглед
изготвяне на предложения за промени.

бюджет

ПРИОРИТЕТ VI. ЖИВОТ БЕЗ НАСИЛИЕ ЗА ВСИЧКИ ДЕЦА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

6.1.Превенция
на 6.1.1.Проекти/програми за работа с деца
насилието над деца.
детски градини и училище за повишаване
знанията им за насилието, механизмите
съобщаване, правата на децата и избягване
агресия.

6.2. Превенция на
сексуалната
злоупотреба с деца.
6.3.Превенция на
случаите на
злоупотреба и тормоз
в училище.
6.4.Развитие на
НТЛД 116111.

в
на
за
на

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
МОН-Училища

СРОК
постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения
бюджет

6.1.2. Периодично проследяване на броя на
инцидентите, свързани с деца, в т. ч. и агресията.

МОН-Училища,
ОЗД, ДАЗД

постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

6.1.3. Поддържане на интернет Гореща линия за
сигнали за детска порнография и онлайн
сексуална експлоатация на деца към Центъра за
безопасен интернет.
6.2.1. Създаване на мерки за ефективна
превенция на ранните бракове и ранните
раждания при децата.

МВР-РУ-Никопол
МОН-Училища

постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

ДАЗД
Община

постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

МОН-Училища

Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

АСП

постоянен

В рамките на

6.3.1. Прилагане на Механизъм за
противодействие на тормоза и насилието в
институциите в системата на предучилищното и
училищното образование.
Организиране на информационни кампании за
популяризиране на Националната телефонна
линия за деца по различни канали-в хода на
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проверки в образователни институции и услуги
за деца, чрез медии, участие в конференции,
регионални срещи и др.

МОН
НПО

утвърдения
бюджет

ПРИОРИТЕТ VII. НАСЪРЧАВАНЕ УЧАСТИЕТО НА ДЕЦА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
7.1.Разпространение на 7.1.1.Насърчаване на творческото мислене на Община Училища
добри
практики
и децата с цел възрастните да чуят тяхното
насоки за участие на мнение за бързо променящия се свят.
децата в сферите на
образованието,
правосъдието,
7.1.2. Реализиране на програма „Детско
Община
социалната
закрила, полицейско управление“.
Училища
културния живот и
спорта.

СРОК
постоянен

2018-2019 г.

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения
бюджет на
отговорните
институции
В рамките на
утвърдения
бюджет

ПРИОРИТЕТ VIII. СПОРТ, КУЛТУРА И ДЕЙНОСТИ ЗА СВОБОДНОТО ВРЕМЕ
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

8.1.Организиране на
8.1.1. Реализиране на Програма „Спорт за децата в
спортни инициативи с риск“.
превантивни
функции.

8.1.2. Насърчаване на участието на децата и
учениците в извънкласни и извънучилищни
дейности в областта на спорта /ученически игри.

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
МОН
училища
Община

МОН
Община

СРОК
Постоянен

Постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения
бюджет

В рамките на
утвърдения
бюджет
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8.2. Предприемане на
мерки за закрила на
даровитите деца.

8.1.3.Организиране и провеждане на общински,
областни и републикански състезания на
младежките противопожарни отряди „Млад
огнеборец“.

МВР-ГДПБЗН
Училища
Община

Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

8.1.4.Организиране и провеждане на общински,
областен и национален етап на ученическо
състезание „Защита при бедствия и аварии, пожари
и извънредни ситуации“.

МВР-ГДПБЗН
Училища
Община

Постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

МОН,
Община

постоянен

В рамките на
утвърдения
бюджет

8.2.1. Предоставяне на стипендии и еднократно
финансово подпомагане на деца с изявени дарби от
общинските и държавни училища, включително и
спортните училища.

8.3.Осигуряване на
8.3.1.Насърчаване участието на децата и учениците
достъп на всички деца в занимания по интереси в областта на науките,
до културни дейности изкуствата, технологиите и спорта.
и дейности за
свободното време, в т.
ч. наука и техника.

МОН-Училища

ПРИОРИТЕТ IX. МОНИТОРИНГ И ПОДОБРЯВАНЕ НА РАБОТАТА НА СИСТЕМАТА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

9.1.Мониторинг
и 9.1.1.Извършване на проверки по сигнал,
контрол на грижата планови проверки и интегрирани проверки,
за децата
които да доведат до подобряване качеството на
грижа. Актуализиране на Наредбата за
критериите и стандартите за соц.услуги за деца.

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
ДАЗД

СРОК
Постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения
бюджет
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ПРИОРИТЕТ Х.ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В ДИГИТАЛНАТА ЕРА И ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКОВЕТЕ В МРЕЖАТА
ЦЕЛИ

ДЕЙНОСТИ

10.1.Развитие
на
медийна и дигитална
грамотност за деца,
учители и родители.

10.1.1.Поддържане на интернет Гореща линия за
сигнали за детска порнография и онлайн
сексуална експлоатация на деца към Центъра за
безопасен интернет.

ОТГОВОРНИ
ОРГАНИ
МВР
ДАЗД
МОН-Училища

СРОК
Постоянен

ФИНАНСОВО
ОСИГУРЯВАНЕ
В рамките на
утвърдения
бюджет
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по пета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 432/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за
борба срещу
противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните през 2018 г.
На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал.1, т. 23 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2 от Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните,
Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Никопол приема Отчет за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните в Община Никопол през 2018 г..

КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол
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ОТЧЕТ
за дейността на
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, Община Никопол през 2018 г.
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

Законосъобразност на състава:
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните
е непълнолетните, Община Никопол е утвърдена със Заповед № 461/22.12.2015 г./
изменена със заповеди № 145/15.04.2016 г. и № 187/19.05.2016 г./ на Кмета на
общината. Председател на комисията е Зам.- Кметът на община Никопол. Съставът на
комисията е от 11 членове. Включени са представители на Общинска администрация,
отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, юрист, медицинско
лице, представител на Отдел
„Закрила на детето” към Дирекция „Социално
подпомагане”, Никопол, педагог, Директор на Център за подкрепа за личностно
развитие Общински детски комплекс Никопол, Секретар на „НЧ Напредък 1871“,
Инспектор ДПС. /чл.6, ал.2 от ЗБППМН/.
2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни
(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.
От 15.09.2006 г., след проведен конкурс е назначен щатен секретар на служебни
правоотношения по ЗДС. /чл.6, ал.3 от ЗБППМН/.
За решаване на текущи въпроси, комисията е избрала от своя състав оперативно
бюро. /чл.7, ал.1 от ЗБППМН/.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

1. Ранна превенция: Работа с детски градини, училища, родители
Финализирани дейности по проект „С малки стъпки към успешен старт“ по
Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”, съфинансирана от
ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Основната цел на проекта
е: Да се създадат условия за подпомагане на деца от 3 до 6 години от етническите
малцинства, обучавани в детските градини в Община Никопол за успешна социална и
личностна реализация чрез подобряване на образователната среда, провеждане на
извънурочни дейности за засилване на мотивацията за участие в образователния процес,
развитие на творческите способности на подрастващите, съхраняване и развитие на
културната идентичност в образователна интеграционна среда и включване на
родителите във възпитателния процес. Обхванати са 218 деца от всички детски градини
на територията на общината/от тях 137 деца от етнически малцинства/. Една от
специфичните цели е повишаване мотивацията, развиване на умения и придобиване по –
високи социални компетенции от родителите за активно включване във възпитателния
процес и за преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически
принцип – обхванати 45 родители. Постигнати резултати: гарантиран равен достъп до
качествено образование на 137 деца от етнически малцинства, апробирана учебна
програма за допълнително усвояване на български език, подпомогната предучилищната
подготовка, проведени 144 часа по утвърдени програми и 28 групи за работа по
интереси, повишени знания, умения и компетенции на децата в различни области, 5
еднодневни екскурзии и 2 смени „зелено училище“, подобрена материална база,
повишена мотивация на родителите. Ръководител на проекта е гл.експерт „Образование
и култура”, член на МКБППМН.
Община Никопол, като партньор на Агенцията за социално подпомагане
изпълнява Проект „Приеми ме 2015“ - BG05M9OP001-2.003-0001-C01, финансиран от
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския
съюз чрез Европейския социален фонд. Приемните семейства в община Никопол са 18, с
настанени 21 деца тях. На екипни срещи, с участието на приемните родители,
14

учители,социални работници е обсъждано адаптирането на тези деца в училище, тяхното
поведението, осигуряване на ресурсно подпомагане, плановете за грижи и др.
Община Никопол изпълнява и проект „Осигуряване на топъл обяд в община
Никопол" по Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд“, процедура за директно
предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001- 3.002
„Осигуряване на топъл обяд“ –2016-2020 г., финансирана по Оперативна програма за
храни и/или основно материално подпомагане, съфинансирана от Фонда за европейско
подпомагане на най-нуждаещите се лица. От включените 125 потребители 15 са от
безработни домакинства с деца на издръжка. Две от семействата са с деца, извършители
на противообществени прояви. Ръководител на проекта е секретарят на Комисията.
2. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
2.1. Общинска програма за превенция на насилието между децата в
училище
 Инспектор ДПС: Изнесени теми в час на класа: „Детска безопасност-домашно
насилие”, „Детска безопасност в училище”, „Детска безопасност на улицата”,
„Безопасно в Интернет”, „Възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН,
„Наказателна отговорност на непълнолетните”, „Наркотиците”; Сексуално
насилие и трафик на хора“, Телефонни измами – как да реагират децата“.
 14 февруари - поетично четене с деца
 Ученически игри 2018
 Конкурси: „Писани яйца за чудо и приказ“, „Най – хубава лазарка“
 9 май
 „Бикът Фердинанд" от LATONA CINEMA – 3D кино по случай завършване на
учебната 2017/2018 г. и 1 юни – международен ден на детето;
 Отбелязване Деня на река Дунав – 29 юни
 Седмица на четенето
 Отбелязан 1 – ви декември, международен ден за борба с ХИВ/СПИН
 Запалване светлините на коледната елха, Детско шоу, Благотворителен Коледен
базар, коледен концерт
2.2. План за действие за реализация Националната стратегия за борба с
наркотиците /2014 – 2018/
 Отбелязан 26 юни – международен ден за борба с наркотиците и незаконния
трафик на дрога. Проведена съвместна инициатива на Местна комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, СУ
"Хр.Ботев" и "НЧ Напредък 1871", с участието на психолога Валентин Минков и
Антоанета Мачева от Общински превантивно – информационен център по
зависимости Плевен. Среща с ученици от горен курс, раздадени информационни
материали, филм и дискусия на теми, свързани с вредата от употребата на
психотропни вещества, предизвикателствата на живота и личният избор.
2.3. Дейности по Националната програма за предотвратяване и
противодействие на трафика на хора:
 Теми: „Превенция на трафика на хора. Запознаване с основните опасности при
движение в чужбина”
 раздадени материали
2.4. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно –
възпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или
принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер:
През 2018 г. в МКБППМН не са постъпвали сигнали за лица, споделящи идеи
или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер.
3. Конкретни мерки /дейности и инициативи/, предприети по социална
закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ/чл.10 от ЗБППМН/.
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3.1. Взаимодействие на МКБППМН с Възпитателни училища – интернати
/ВУИ/, Социално–педагогически интернати /СПИ/, Домове за временно настаняване
малолетни и непълнолетни /ДВНМН/, Поправителни домове /ПД/. Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдените непълнолетни:
МКБППМН, Община Никопол поддържа връзка със/с:
 СПИ с.Варненци, община Тутракан, област Силистра – пребивава едно
малолетно лица, настанено през 2017 г. след преместване от СПИ с.Драгоданово,
община Сливен;
 ВУИ, гр.Ракитово, област Пазарджик - пребивават 2 непълнолетни лица,
настанени през 2017 г. с множество прояви, осъдени и на пробация;
3.2. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ /брой,
причини/. През 2018 г. МКБППМН, Община Никопол не е правила предложения за
предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ.
3.3. В съответствие с Указанието на ЦКБППМН /Писмо №73/25.09.2009г./ е
създаден поименен регистър на неучащи и неработещи непълнолетни от Община
Никопол, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени.
3.4. Две деца от проблемно семейство са настанени в приемни семейства;
3.5. С решение на Общински съвет – Никопол са отпуснати персонални пенсии
на две деца.
ІІІ. Възпитателни дела
1. През 2018 г. в МКБППМН са образувани 16 възпитателни дела. Решени са 14
възпитателни дела. Две остават нерешени в края на отчетния период. Наложени са
възпитателни мерки на 13 лица – 5 малолетни и 8 непълнолетни, в т.ч. 2 жени.
2. При разглеждане на възпитателните дела винаги присъства представител на
ДСП Никопол, отдел „Закрила на детето”.
3. До момента МКБППМН не е уведомявана от Районен съд и Районна
прокуратура за констатирани нарушения при образуване и разглеждане на
възпитателните дела и налагане на възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН.
Не са правени предписания за допуснати нарушения.
ІV. Обществени възпитатели
През 2018 г. към МКБППМН са работили двама обществени възпитатели, с
общо 4 деца. Същите работят по утвърдената методика за работата на обществения
възпитател. Ежемесечно се отчитат за своята дейност пред МКБППМН.
V. Контролна дейност на местната комисия
На територията на Община Никопол няма Социално – педагогически интернати,
Възпитателни училища интернати, Домове за временно настаняване на малолетни и
непълнолетни, Поправителни домове, приюти за безнадзорни деца. Секретарят на
МКБППМН и трима от членовете на МКБППМН са включени в Мултидисциплинарния
екип, сформиран към Община Никопол. От м.октомври 2018 г. е разкрит Център за
обществена подкрепа като делегирана държавна дейност.
VІ. Квалификационна дейност на МКБППМН
Участие на Секретаря на МКБППМН в националното съвещание в гр.Хисар,
м.юни 2018 г.
VІІ. Статистическият формуляр за дейността на МКБППМН през 2018 г. е
попълнен и изпратен в срок в ТСБ Плевен.
Председател на МКБППМН

Любомир Мачев
Зам. Кмет на Община Никопол
гр.Никопол, ул. „Ал. Стамболийски” № 5
сл.телефон: 06541 / 23 – 93
GSM: 0878057519
Секретар на МКБППМН
Искра Ангелова
GSM: 0878782083
Изготвил: Искра Ангелова, секретар на МКБППМН
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по шеста точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 433/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на бюджетна прогноза в частта за местните
дейности, прогнозния размер на показателите за поети ангажименти и за
задължения за разходи и прогнозата за общинския дълг и разходите за
лихви по него за периода 2020-2022 г. на Община Никопол (първи етап).
Приемане на информация и оценка на прогнозите за периода 2017-2022 г.
на МБАЛ-Никопол ЕООД (първи етап).
На основание чл.83, ал. 2 от Закона за публичните финанси, чл. 21, ал. 1,
т. 6 и т. 12 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, в изпълнение на Указание БЮ №1 от 08.02.2019 г. на
Министерство на финансите за подготовката и представянето на
бюджетните прогнози на първостепенните разпоредители с бюджет за
периода 2020-2022 г., Общински съвет-Никопол
Р Е Ш И:
1. Приема бюджетната прогноза в частта за местните дейности,
прогнозния размер на показателите за поети ангажименти и за задължения
за разходи и прогнозата за общинския дълг и разходите за лихви по него за
периода 2020-2022 г. на Община Никопол, съгласно приложения №1а, №6г
и №8 към настоящото решение, по образци на макети, утвърдени от
Министерство на финансите (първи етап).
2. Приема информацията и оценката на прогнозите за периода 20172022 г. на МБАЛ-Никопол ЕООД – общинско лечебно заведение за
болнична помощ –търговско дружество, съгласно приложения №6а, №6б,
№6в и №10а към настоящото решение по образци на макети, утвърдени от
Министерство на финансите (първи етап).

КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по седма точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 434/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализация на бюджета на Община Никопол за 2019г.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл.124 от Закона за публичните финанси, Общински съвет – Никопол
Р Е Ш И:
1.Утвърждава нов капиталов обект с наименование: „Монитори за компютри, 2
бр., по един за ЦНСТПЛПР № 1 и ЦНСТПЛПР № 2 в с.Драгаш войвода”, с година
начало/край 2019-2019 г., на стойност 278 лв., с източник на финансиране – средствата
от преходния остатък от 2018 г. на ЦНСТПЛПР № 1 с. Драгаш войвода, съгласно
Приложение № 1.
2.Утвърждава нов капиталов обект с наименование: „Надграждане на
съществуващата система за видео наблюдение в ЦНСТПЛПР № 1 и ЦНСТПЛПР
№ 2 в с.Драгаш войвода” (бивши „защитени жилища № 1 и № 2”), с година
начало/край 2019-2019 г., на стойност 1 250 лв., с източник на финансиране –
средствата от преходния остатък от 2018 г. на ЦНСТПЛПР № 1 с. Драгаш войвода,
съгласно Приложение № 1.
3.Утвърждава нов капиталов обект с наименование: „Подмяна дограма
прозорци и врати сграда кметство с.Новачене, община Никопол”, с година
начало/край 2019-2019 г., на стойност 2 353 лв., с източник на финансиране –
средствата от преходния остатък от 2018 г. от постъпления на средства от продажбата
на нива №067020, общинска собственост, намираща се в землището на с.Новачене
4.Да се изплати еднократна финансова помощ:
4.1.в размер на 300/триста / лева на близките на починалия Северин
Ружинов Сидеров от с.Новачене, за покриване на разходи по погребението;
4.2. в размер на 300 /триста/ лева на Мелихадин Асенов от с.Бацова махала,
във връзка със здравословното състояние на лицето;
4.3. в размер на 200 /двеста/ лева на Ресмие Зехирова от гр.Никопол, във
връзка със здравословното състояние на лицето.
5.Утвърждава показателите за актуализиране на бюджета на Община Никопол за
2019 г., във връзка с извършване на разходите по т.1-4 от настоящото решение, както
следва:
5.1.По бюджета на ВРБ-управителя на ЦНСТПЛПР с.Драгаш войвода:
Наименование/Дейност
ПО РАЗХОДА
делегирана от държавата дейност
530 „ЦНСТ” № 1
-подпараграф 10-16 „Вода, горива
и енергия”
делегирана от държавата дейност
530 „ЦНСТ” № 1
-подпараграф 52-01 „Придобиване

Общо

І трим.

ІІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

- 1 528

- 1 528

0

0

0

+ 1 528

+ 1 528

0

0

0
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на компютри и хардуер”
-„Монитори за компютри, 2 бр., по един
за ЦНСТПЛПР № 1 и ЦНСТПЛПР № 2 в
с.Драгаш войвода”- 278 лв.;
-„Надграждане
на
съществуващата
система за видео
наблюдение в
ЦНСТПЛПР № 1 и ЦНСТПЛПР № 2 в
с.Драгаш войвода” – 1 250 лв.

ВРБ-второстепенен разпоредител с бюджет

5.2.По бюджета на Първостепенния разпоредител с бюджет - за гр.Никопол:
Наименование/Дейност
ПО ПРИХОДА
Приходи за местни дейности: §13-03-Данък
върху превозните средства
ПО РАЗХОДА

Местна
дейност
122
„Общинска
администрация”
-подпараграф 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на общинския съвет”
Местна
дейност
122
„Общинска
администрация”
-подпараграф 51-00 „Основен ремонт”-

Общо

І трим.

ІІ трим.

ІІІ трим.

ІV трим.

+ 800

+ 800

0

0

0

+ 500

+ 500

0

0

0

+ 2 353

+ 2 353

0

0

0

- 2 353

- 2 353

0

0

0

„Подмяна дограма прозорци и врати сграда кметство
с.Новачене, община Никопол”

Местна дейност 898 „Др.дейности по
икономиката”
-подпараграф 10-20 „Разходи за външни
услуги”

5.3. По бюджета на Второстепенния разпоредител с бюджет – Кмета на с.Бацова
махала:
Наименование/Дейност
ПО РАЗХОДА

Местна
дейност
122
„Общинска
администрация”
-подпараграф 42-14 „Обезщетения и
помощи по решение на общинския съвет”

Общо

+ 300

І трим.

+ 300

ІІ трим.

0

ІІІ трим.

ІV трим.

0

0

6. 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 31.03.2019 г., по пълна единна
бюджетна класификация, в размер не по-малък от фактическото касово изпълнение.
КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по осма точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 435/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Актуализиране на Списъка на длъжностите и на лицата, наети в Центровете за
настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1 и №2 в с.Драгаш
войвода, които имат право на транспортни разноски за пътуване от местоживеенето до
местоработата и обратно, когато те се намират в различни населени места, в сила от
01.03.2019г.
На основание чл. 21, ал. 1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и чл. 36, ал. 2 от Постановление № 344 от 21 декември 2018 г. за изпълнението
на държавния бюджет на Република България за 2019 г., Общински съвет-Никопол
Р Е Ш И:
1.Актуализира утвърдения за 2019 г. 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, в частта за персонала, нает в Центровете за настаняване от
семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства №1 и №2 в с.Драгаш войвода, считано
от 01.03.2019 г., съгласно приложение № 1.
2.На лицата по приложение № 1 се възстановяват разходите за транспорт, съгласно
утвърдените разпоредби с Решение № 384/30.10.2018 г. на Общински съвет-Никопол.
КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол
Приложение 1
Актуализиран Списък
на длъжностите и лицата, които имат право на транспортни разноски през 2019 г. за сметка на
общинския бюджет-персонал зает в Центровете за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с
психични разстройства №1 и №2 в с.Драгаш войвода
при Община Никопол в сила от 01.03.2019 г.
№

Таблица 1
селище
гр.Никопол

1.

специалност

брой

Фелдшер

1

Таблица 2
№ по
ред

Име, презиме,
фамилия

1.

Мирослав Цветанов
Плосков

Месторабота
/училище, детска
градина, обслужващо
звено/
ЦНСТПЛПР №1 и №2с. Драгаш войвода

Длъжност
Фелдшер

Маршрут
гр.Никопол – с. Драгаш войвода и
обратно

Забележка: Настоящият списък се утвърждава за период до актуализирането му или до утвърждаването
на нов, със съответният нормативен акт (Решение на Об.Съвет и/или Заповед на кмета на общината).
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по девета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 436/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Приемане на доклада за оценка на имот частна общинска
собственост представляващ: УПИ IХ-582 в кв.9 по регулационния план на
с.Муселиево, с площ на имота 850.00 кв.м. и отреждане „За жилищно строителство”.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА във връзка с чл. 35, ал. 1 и ал.6 и
чл.41, ал.2 от ЗОС, чл.55, ал.1, т.1 и чл.58, ал.1 от Наредба № 6 за реда за придобиване,
управление и разпореждане с общинско имущество на Община Никопол, във връзка с
Решение № 402/19.12.2018 г. на Общински Съвет – Никопол, Общински съвет
Никопол
Р Е Ш И:
1. Общински съвет – Никопол приема доклада за експертна оценка в размер на
2 970.00 лв /две хиляди деветстотин и седемдесет лева/ без ДДС за имот частна
общинска собственост представляващ: УПИ IХ-582 /римско девет тире петстотин
осемдесет и две арабско/ в кв.9 /девет/ по регулационния план на с.Муселиево, с площ
на имота 850.00 /осемстотин и петдесет/ кв.м. и отреждане „За жилищно строителство”,
при граници и съседи УПИ Х-581, УПИ VIII-577 и от две страни улици, актуван с Акт
за частна общинска собственост № 263 от 22.08.2001г. и вписан в Служба по вписвания
при Районен съд – Никопол под № 69, том 2, вх.рег. № 1045 от 10.03.2009г.
2. Продажбата на общинският имот описан в точка едно на настоящото решение
да се извърши чрез публичен търг с явно наддаване с начална тръжна цена в размер
на 2 970.00 лв /две хиляди деветстотин и седемдесет лева /, като цената на имота е без
ДДС.
3. Общински съвет – Никопол оправомощава Кмета на Община Никопол в
съответствие с чл. 35, ал. 6 от ЗОС да издаде заповед и сключи договор за покупкопродажба за имота описани в точка едно на настоящото решение.
КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол
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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по десета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 437/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Обявяване на имот №071015 по КВС на
с.Евлогиево от публична в частна общинска собственост и последващо
отписване от актовите книги за общинска собственост.
На основание чл.21, ал. 1, т.8, чл.45, ал.4 и ал.9 от ЗМСМА, във връзка с
чл.6, ал.1 и ал.3, чл.64, ал.1 от Закона за общинската собственост и Акт за
приемане и предаване от 26.01.1983г. на основание Заповед №
77/14.01.1983 г., Общински съвет Никопол
Р Е Ш И:
1. Общински съвет - Никопол обявява поземлен имот № 071015 /нула
седем едно нула едно пет/ в землището на с.Евлогиево, община Никопол с
ЕКАТТЕ 27019, с НТП „Съобщителен провод“ и площ 0,099 кв.м. и
разположената в него масивна сграда – ретланслаторна станция със ЗП
площ 18 кв.м. за частна общинска собственост.
2. Общински съвет – Никопол възлага на Кмета на Община Никопол
отписването от актовите книги за общинска собственост като неправилно
актуван поземлен имот № 071015 /нула седем едно нула едно пет/ в
землището на с.Евлогиево, община Никопол с ЕКАТТЕ 27019, с НТП
„Съобщителен провод“ и площ 0,099 кв.м. и разположената в него масивна
сграда – ретланслаторна станция със ЗП площ 18 кв.м. и същите са
собственост на „НУРТС България“ ЕАД, като правоприемник на
„БТК“ ЕАД и Акт за приемане и предаване от 26.01.1983г. на
основание Заповед № 77/14.01.1983г. на Окръжен народен съвет –
Плевен.

КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол

22

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – НИКОПОЛ
ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ!
от Протокол № 58
от проведеното заседание на 29.03.2019 г.
по единадесета точка от дневния ред
РЕШЕНИЕ:
№ 438/29.03.2019 г.
ОТНОСНО: Учредяване на сервитутно право в поземлен имот- общинска
собственост, находящ се в землището на с.Муселиево.
На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.7, ал.2 от Закона за общинската
собственост, чл.193 от Закона за устройство на територията, чл.64 от Закона за
енергетиката и чл.69, ал.1 от Наредба № 6 на ОбС-Никопол, Общински съвет –
Никопол
Р Е Ш И:
1.Общински съвет – Никопол дава съгласие да се допълни Програмата за
управление и разпореждане с общинско имущество за 2019 година, в Глава II с точка 7
„Учредяване на сервитутно право“, и се добави под номер 1 в нея: „Право на
прокарване на електропроводна линия през ПИ 000183 – с НТП „полски път“,
собственост на Община Никопол, с площ на целия имот е 4,331 дка и площ на
ограничението - 169,00 кв.м.“
2.Общински съвет – Никопол, дава съгласие да се учредят в полза на „ДУРУМ
БЪЛГАРИЯ 2007“ ООД със седалище и адрес на управление гр.София, бул.
„Мария Луиза“ № 125, вх.Г, ет.3, ап.95 представлявано от Хосе Гарсия Педрахас управител, следните сервитутни права: ПРАВО НА ПРОКАРВАНЕ НА
ЕЛЕКТРОПРОВОДНА ЛИНИЯ НН (ниско напрежение), през поземлен имот
номер 000183 (нула нула нула сто осемдесет и три), находящ се в землището на село
Муселиево, общ. Никопол, обл. Плевен, ЕКАТТЕ 49415, с площ 4,331 дка, с начин на
трайно ползване: полски път, със сервитутна ивица с площ на ограничението 169,00
кв.м. /сто шестдесет и девет квадратни метра /, определена на основание и съобразно
Приложение № 1 към чл. 7 ал. 1 т. 1 от Наредба № 16 от 09.06.2004 г. за сервитутите на
енергийните обекти и съгласно одобрен ПУП - Парцеларен план за елементите на
техническата инфраструктура от 2018 г., ведно с правото на преминаване на хора и
техника.
3.Сервитутните права в сервитутната ивица по дължината на Кабелната линия се
учредяват на приобретателя безсрочно и възмездно с тежест върху описания подробно
в точка две на настоящото решение, недвижим имот, като сервитутното право е
регламентирано по размер и обем в чл. 64, ал. 2 и ал. 3 от Закона за енергетиката и в
Наредба № 16/09.06.2004г. за сервитутите на енергийните обекти.
4.Общински съвет – Никопол приема обезщетение в еднократен размер,
съгласно изготвена оценка от независим оценител на сервитутното право върху имота,
подробно описан в точка две на настоящото решение, в размер на 160,00 лв /сто и
шестдесет лева/ без ДДС.
5.Общински съвет – Никопол упълномощава Кмета на Община Никопол да
предприеме необходимите правни и фактически действия във връзка настоящото
решение.
КРАСИМИР ХАЛОВПредседател на
Общински съвет Никопол
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