
                 
 

 

О Т Ч Е Т 
за дейността на МКБППМН за 2019 г. 

  
 През 2019 г. основната дейност на МКБППМН при община Гълъбово е социално – превантивната 

/чл.10 от ЗБППМН/. Основната цел на МК за БППМН, както и изпълнението и е насочена към 

превенция, към повишаване чувствителността на обществеността, на родителите към децата 

/извършители на противообществени прояви/, на учители, на приятели, на роднини, на близкии 

познати. 

В основата на цялата дейност на комисията е идеята да се изграждат личности,чиято ценностна 

система е адекватна към изискванията на съвременния свят. Средство за преодоляване на 

антисоциалното детско поведение в Закона за борба с противообществени прояви на малолетните и 

непълнолетните /ЗБППМН/ неминуемо е ВЪЗПИТАНИЕТО. Задача и цел на МК през 2019 г. бе 

предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните и полагане на усилия за осигуряване на нормалното развитие и възпитание на самите 

извършители. Работата на МК е не само образуване и провеждане на възпитателни дела, както и 

налагане на наказателни мерки, а преодоляване антисоциалното детско поведение чрез възпитание. 

Най ефективният метод в работата на комисията за противодействие на правонарушенията на 

изграждащите се личности е превенцията. Превенцията е процес, който има ясна цел – да не се 

допуска конфликт между Закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които водят до 

извършване на противообществени прояви и деяния. 

Превантивна работа с родители, настойници и попечители: 

Провеждат се консултации от страна на обществените възпитатели с малолетни/непълнолетни 

извършители напротивообществени деяния, както и с родители /предимно ромски семейства/, които 

имат проблем в отглеждането и възпитанието на децата си. Проблеми по време на самите срещи няма. 

Взаимодействието е на нужното ниво. Срещите протичат в спокойна атмосфера. Срещите – разговори 

се провеждат ежемесечно. Дискутират се теми, които са свързани с: 

- Посещение на учебните занятия в учебното/детското заведение. 

- Спазване норми на поведение,законови становища,дисциплина в обществото. 

- Агресивно поведение на подрастващите,превенция за сексуалното насилие. 

- Ранните бракове при малолетни/непълнолетни /ромските деца/ 

- Спортно хулиганство. 

- Агресивно поведение на подрастващите. 

Общ брой консултации по училищата на територията на община Гълъбово: 

Индивидуални и семейни консултации консултации 
Брой консултирани деца 

за асоциално поведение 

Малолетни 

35 

Непълнолетни 

72 

Брой 

семейни 

консултации 

Малолетни 

35 

Непълнолетни 

72 

Брой консултирани деца 

за насилие между деца 

25 134  25 134 

Брой консултирани деца 

за употреба на 

наркотици 

50 156  50 156 

Брой консултирани деца 

за употреба на алкохол 

50 156  50 156 

Брой консултирани деца 

за тютюневи изделия 

50 156  50 156 

Брой консултирани деца 

за радикализъм 

Не са 

провеждани 

Не са 

провеждани 

 Не са 

провеждани 

Не са 

провеждани 

 
Консултации на проведени теми по училищата съвместно с Инспектор Детска 

педагогическа стая – РУ „Полиция“ Гълъбово и секретар на МКБППМН: 



- Алкохола и тютюнопушенето – враг за подрастващото поколение 7-12 клас 

- Ваканция,изпълнена с игри и веселие,безопастно поведение 1-4 клас 

- Вреда от употребата на НУВ /Наркотични упойващи вещества/ от подрастващите 1-7 клас. 

- Предпазване от наркотици 4-12 клас. 

- Поведението е моя отговорност 1-7 клас. 

- Правила в училище и навън 1-7 клас. 

- Агресивно поведение на подрастващите 7-12 клас. 

- Съвети за тинейджъри,без употреба на наркотични вещества.Ранна превенция на подрастващите 

5-12 клас. 

- Превенция за сексуалното насилие 6-12 клас. 

- Селфита по ЖП линии – опастности 5-12 клас. 

- Опастности,причинени от ухапване от животно,инфекция,тетанус,бяс.Оказване на първа 

долекарска помощ 6 клас. 

- Употреба на НУВ /Наркотични упойващи вещества/и поражения върху здравето.Предпазване от 

наркотиците и влиянието им върху психиката на малолетни/непълнолетни лица 8-12 клас. 

- Работа в екип,толерантности уважение на чуждото мнение и различните от тях.Права и 

задължения в обществото.Опазване на своя живот и живота на другите /начален и гимназиален курс/. 

- Спортно хулиганство 1-12 клас. 
 

Обществени възпитатели – одобрени следконкурс и назначени – 3бр. 

Година 

 

 

 

Плануван брой обществени 

възпитатели,утвърдени от 

МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени бройки 

обществени възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по Наредба 

№2 на ЦКБППМН 

/общ.възпитатели/ 

2019 3 3 14265.00лв. 

2020 3 

Прогноза за 

2021 

4 

 

Дейност на общественитае възпитатели по ЗБППМН /Закон за борба с противообществени 

прояви на малолетните/непълнолетните/: 

През 2019 г. МКБППМН при Община Гълъбово има реално усвоени 3бр. общ.възпитатели. Те 

провеждаха своята корекционно-възпитателна дейност с малолетни/непълнолетни извършители на 

противообществени деяния, както и с такива за които съществуваше сериозна опастност за тяхното 

развитие и възпитание.Обществените възпитатели активно работиха и за съществяването на 

превантивната дейност оргоанизирана от МКБППМН община Гълъбово. Съвместно със Секретаря на 

МК се включваха и помагаха на ИДПС при РУ „Полиция“ Гълъбово за провеждане на обучението 

„Детско полицейско управление“, както и за самото осъщиствяване на същото. Периодично 

разговаряха с родители на деца от ромски произход, с цел мотивиране за редовно посещение на 

учебните занятия от децата им. Заедно със Секретаря на Комисията обществените възпитатели 

консултираха семейства, които срещаха трудности в процеса на възпитание на децата си. След 

възлагане на председатела на МК осъществяваха прилагането на възпитателни мерко по чл.13 ал.1 т.1, 

5, 12 от ЗБППМН, както и осъществяваха стриктен контрол над децата с които работят. Във връзка с 

дейността си обществените възпитатели своевременно представяха своите отчети за извършената 

дейност и за постигнатите резултати. Непрекъснато поддържаха връзка със Секретаря на МК и 

разглеждаха казуси възникнали в хода на работата им с възложените случаи. 

Проведени квалификационни дейности с обществените вмъзпитатели: 

Във връзка с осъществяване на корекционно-възпитателната дейност на общ.възпитатели, 

Председателя и Секретаря на МКБППМН – Община Гълъбово периодично насрочваха и 

осъществяваха срещи с цел разглеждане и обсъждане на дейността, която се извършва. 

Брой общ.възпитатели, участвали в тези дейности: 

По време на срещите,целящи постигане на резултати и умения за по-успешно справяне с 

възникнали трудности участваха общ.възпитатели /3бр. за Общината/. Взаимодействието и работата на 

Председателя, Секретаря на МК и общ.възпитатели протичаше без проблеми и трудности през 

изминалата година. 

Въпитателни дела: 

МК при община Гълъбово нямаше проблеми при образуването и провеждането на Възпитателните 

дела. Своевременно се уведомяваха малолетните/непълнолетните извършители, както и техните 

родители за насрочената дата за провеждане на същите. МК работи съвместно с Инспектор ДПС към 



РУ „Полиция“ Гълъбово при издирването и явяването на същите в деня на провеждането на 

делата.Материалите по делата се предоставяха на представител на Дирекция „СП“ Отдел „ЗД“ – 

Гълъбово, както и на член от комисията избран да изготви доклад относно проявилото се лице и на 

всички заинтересовани и участващи лица. 

Проведени 16 Възпитателни дела: 

Възпитателните дела се разглеждат от състав определен за всяко поотделно с издадена  Заповед на 

Председателя на МК към Общината. Съставът по делото включва: Двама юристи, един член на МК, 

протоколчик, ако се налага общ.възпитател, който не е член на състава, и задължително представител 

на Отдел „ЗД“ при Д-ция „СП“ – Гълъбово. При разглеждане на ВД проблеми не са възниквали.Те 

протичаха в спокойна, работна атмосфера по установения ред от ЗБППМН. 

Идивидуални и семейни консултации 

Общ брой консултирани деца – 16: 

- малолетни – 2 

- непълнолетни - 14 

Наложени Възпитателни мерки от ЗБППМН /Закон за борба с противообществени прояви 

на малолетнитне/непълнолетните/: 

- „Предупреждение“ - 5 малолетни, 4 непълнолетни 

- „Задължаване да се извини на пострадалия“- 1 малолетен 

- „Поставяне под възпитателен надзор на родител или на лицата, които ги заместват със 

задължение за полагане на засилени грижи“ - 1 малолетен 

- „Поставяне под възпитателен надзо от обществен възпитател“ - 3 непълнолетни 

- „Задължаване да участва в консултации,обучения и програми за преодоляване на отклоненията в 

поведението“ - 1 малолетен 

- „Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен срок до 6 месеца“ и „Настаняване във 

ВУИ“ - 1 непълнолетен /едно и също лице/ 

 

Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: - 4608.00 лв. 
 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2019 г. – общо 

/в лева/ 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2019 г. – общо /в 

лева/ 

Необходими средства за 

МКБППМН за 2021 г. – общо 

/в лева/ 

18330.00 19216.00 20000.00 

 
Консултативен кабинет /Зорница Карджилова/: 

Консултативен кабинет към МКБППМН Община Гълъбово – за подкрепа на деца и семейства: В 

кабинета работи психолог с образование бакалавърска степен – Психолог и магистърска степен 

„Психологическо и педагогическо консултиране“. Извършва се превантивна дейност, обща подкрепа и 

психосоциална рехабилитация. Кабинета разполага с арт материали, кинетичен пясък, карти с емоции 

и игри свързани с емоционалната интелигентност. 

Кабинета е посещаван от деца и младежи с различни проблеми – агресивни прояви, нуждаещи се 

от насоки и корекции в усвояването на различни умения, като тревожност, фобии и др. 

За 2019 г. кабинета е посетен от 72 души – 24 родителя от 24 семейства и 5 учители. 

Деца общо 43 - момчета 26, момичета 17.  

Малолетни – момчета 15, момичета 13. 

Непълнолетни – момчета 11, момичета 4. 

 

 

 

 

 

Председател МКБППМН 

Зам.кмет община Гълъбово 

Димитър Василев      


