ПРАВИЛНИК
ЗА РЕДА, ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ЗА
ДЕТЕТО
ОБЩИНА ДЪЛГОПОЛ

Глава първа

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С този правилник се уреждат:
1.дейността на Комисията за детето, наричана по-нататък „Комисията” ;
2.структурата, функциите и редът на нейната дейност.
Чл. 2. (1) Комисията за детето е орган с консултативни и координационни
функции към Община Дългопол.
(2) Комисията е обединяващо и координиращо звено на политиките за всички деца на
територията на община Дългопол, формира и осигурява осъществяването на местната
политика по закрила на детето.
(3) По всички въпроси от нейната компетентност, комисията се произнася с решение.
Глава втора

УСТРОЙСТВО И ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА ЗА ДЕТЕТО
Раздел I
Компетентност на Комисията
Чл. 3. (1) Комисията се състои от 9 до 15 членове.
(2) Като членове на комисията могат да участват представители на общинска
администрация, областна дирекция на Министерство на вътрешните работи,
регионалния инспекторат по образованието, регионалния център по здравеопазване,
дирекция „Социално подпомагане”, местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и на
юридически лица с нестопанска цел и други, които осъществяват дейности по закрила
на детето.
(3) Председател на комисията е кметът на общината или оправомощено от него
длъжностно лице.
(4) Съставът на комисията се определя със заповед на кмета на общината.
(5) Председателят на комисията за детето организира и ръководи нейната дейност ,
съобразно разпоредбите на Закона за закрила на детето и Правилника за прилагане на
закона за закрила на детето.

(6) Когато председателят отсъства или е в невъзможност да изпълнява функциите си ,
се замества от друго лице по негова преценка.
(7) За участие в заседанията на комисията могат да бъдат поканени и други лица с
обществен авторитет.
(8) Председателят и членовете на комисията са длъжни да не разгласяват
информацията, станала им известна при осъществяване на дейностите по закрила на
детето на общинско ниво.
Раздел II
Организация на работата на Комисията
Чл. 4. (1) Комисията е постоянно действащ орган.
(2) Комисията изработва и приема правила за реда, организацията и дейността на
своята работа.
(3) Комисията разглежда и решава въпроси от своята компетентност на заседания,
които са открити.
(4) Редовните заседания на комисията за детето се провеждат най-малко на два месеца
по предварително установен дневен ред.
(5) Извънредни заседания могат да се свикат от председателя или по искане на наймалко двама членове на комисията, които предлагат дневен ред за провеждането им.
(6) Секретарят на комисията организира провеждането на заседанията, представя
проект за дневен ред и води протокола.
Чл. 5. (1) Заседанията на комисията се водят от председателя или упълномощен
от него друг неин член.
(2) В началото на всяко заседание комисията приема дневен ред.
Чл. 6. На своите заседания комисията разглежда и взема решения относно
проблемните области по прилагане на политиката по закрила на детето на територията
на община Дългопол.
Чл. 7. (1) За всяко заседание на комисията се води протокол.
(2) В протокола се вписват датата и мястото на провеждане на заседанието,
присъстващите членове на комисията, приетия дневен ред, направените по него
изказвания , становища и взети решения.
(3) Решенията на комисията се обективират в писмена форма и се подписват от всички
членове.Член на комисията, който не е съгласен с решението , го подписва, като
мотивира отделно своето мнение.
(4) Протоколът от заседанието и решенията на комисията се изготвят не по-късно от
три дни след провеждане на заседанието.
Раздел III
Функции и дейност на Комисията

Чл. 8. (1) Разработва общинска програма за закрила на детето, съобразно
потребностите на децата и техните семейства в община Дългопол.
(2) Осъществява сътрудничеството и координацията, подпомага обмена на информация
между компетентните органи и юридически лица при осъществяване на дейностите по
закрила на детето в община Дългопол.
(3) Идентифицира проблемни области свързани с физическото , емоционалното и
умствено здраве на децата на територията на общината и предлага варианти за тяхното
решаване.
(4) Координира, съдейства и сътрудничи при осъществяване на дейностите по закрила
на детето по отношение на следните основни индикатори:
1. Информиране за правата и задълженията на децата и родителите.
2. Осигуряване правата на децата във всички степени на училищното образование.
3. Закрила на деца с изявени дарби.
4. Осигуряване на полицейска закрила при необходимост.
5. Работа с деца застрашени от отпадане от училище.
6. Работа с деца извършили или застрашени от извършване на противообществени
прояви и аморално поведение.
7. Работа със семейства на деца в риск и прилагане на мерки за закрила в семейна
среда.
8. Рехабилитация и интеграция в обществото на деца с увреждания.
9. Превенция на алкохолизъм и наркомании.
10. Предпазване на деца от насилие.
11. Предпазване изоставянето на деца и настаняването им в специализирани
институции.
12. Приемни семейства и семейства на осиновители.
13. Други въпроси от компетентността на комисията.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Параграф единствен. Този правилник е изготвен на основание чл. 20а, ал. 1 и ал. 2 от
Закона за закрила на детето / ДВ бр. 48 от 13.06.2000 г. изм. и доп. в сила от 18.04.2003
г. в ДВ бр. 36, изм. ДВ бр.38 от 09.05.2006 г. изм. ДВ бр. 14 от 20.02.2009 г. / и чл. 6, чл.
7, чл. 8 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето приет с ПМС № 153
от 14.07.2003 г. ДВ бр. 66, изм. ДВ бр.93 от 17.11.2006 г. , изм. ДВ бр. 57 от 24.07.2009
г.

