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              6280 Гълъбово, бул.”Република” № 48 тел. 0418/6-20-31 факс: 0418/6-41-94

   
 
 

 

ОТЧЕТ за дейността на МКБППМН за 2018 г. 
 

I. Организационно състояние на Местната комисия за БППМН: 

1. Законосъобразност на състава, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН. Ръководен 

от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието, осъществявана 

чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно на детето за 

промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и 

противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - ЗБППМН 

/Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/. С 

този закон са регламентирани дейността и функциите на МКБППМН /Местните комисии 

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните/. В 

условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и засилващата 

се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става ролята на 

МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и превенция 

на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и подкрепа на 

училищното ръководство. 

2. Организационно състояние на МКБППМН община Гълъбово, Законосъобразност на 

състава: Съставът на Местната комисия е определен със заповед на кмета на Община 

Гълъбово № 994/23.10.2017 г, съгласно чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 20а от Закона за 

закрила на детето.  

 

В комисията са включени представители на: Отдел „Закрила на детето“, РУ „Полиция“ - 

Гълъбово, Педагози от училищата, Медицински специалист, Педагогически съветници, Гл. 

експерт образование при община Гълъбово, Секретар МКБППМН и Председател на МКБППМН.  

 

Към Местната комисия работят трима обществени възпитатели, които имат необходимата 

подготовка и опит, съгласно изискванията на чл.42, ал.1 от ЗБППМН. 

 

 Димитър Василев - зам.кмет на Община Гълъбово – председател 

 Емилия Гочева - гл.експерт „Образование“ Община Гълъбово – зам.председател 

 Антоанета Узунова - ст.специалист Община Гълъбово – секретар 

 

Членове:  

 Данаила Колева -  Юрист Община Гълъбово 

 Евгения Вълчева -  Юрисконсулт Община Гълъбово 

 Жулиета Господинова - Директор Дирекция „СП“, гр.Гълъбово 

 Иван Кирилов - Инспектор ДПС, РУ “Полиция“, гр.Гълъбово 

 Георги Кехайов - Районен инспектор РУ „Полиция“, гр.Гълъбово 

 Нели Кючукова - Директор СУ „В.Левски“, гр.Гълъбово 

 Теодора Желева - Директор I ОУ „Св.П.Хилендарски“, гр.Гълъбово 

 Жанета Германова - Учител І ОУ „Св.П.Хилендарски“, гр.Гълъбово 

 Димитричка Жекова - Директор ІІ ОУ „Хр.Ботев“, гр.Гълъбово 

 Петронка Цветковска - Директор ПГЕЕ, гр.Гълъбово 

 Илина Генова - Директор ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“, с.Обручище 

 Д-р Емил Събев - Педиатър МБАЛ, гр.Гълъбово 

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
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3. Секретар съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН: Секретар МКБППМН при община Гълъбово е 

назначен на щат по трудови правоотношения /на 4 часа/. 

 

На територията на Община Гълъбово функционират пет училища:   
 

Учебно заведение Общ брой ученици/форма на обучение към 

01.12.2018 г. 

 Дневна Самостоятелна Индивидуална 

СУ „Васил Левски“ гр.Гълъбово 411 6 0 

ІІ ОУ „Христо Ботев“ гр.Гълъбово 280 0 1 

І ОУ „Св.Паисий Хилендарски“ гр.Гълъбово 149 9 0 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий“ с.Обручище 49 14 0 

ПГЕЕ /Професионална гимназия по енергетика 

и електротехника/ гр.Гълъбово 

250 3 0 

 

I. Дейност на комисията: Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл.10 от 

ЗБППМН.  

Местната комисия организира и координира социално- превантивната дейност на територията 

на общината - предотвратяването и ограничаването на действия пораждащи криминогенни 

фактори при малолетните/ непълнолетните. Основните функции и задачи на МКБППМН са 

регламентирани в ЗБППМН - ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на 

криминални деяния, работа в училищата, работа с педагогическото ръководство. МКБППМН 

работи съвместно с  училищните комисии, организира работни срещи с преподаватели и педагози, 

оказва конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално поведение, организира 

съвместни мероприятия. Подготвя и осъществява възпитателни дела по предложение на 

училищните ръководства, РП – Гълъбово и сигнали на граждани /ако има такива/. Осъществява 

дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца. Обхващането и 

задържането на децата в училище от рискови групи /особено тези от ромската общност/, здравно и 

сексуално образоване, превенция на ранните бракове, подготовка за отговорно родителство и т.н. 

МК провежда срещи и разговори с ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към 

учебния процес, както и с родители, срещащи затруднения във възпитанието на децата си. По 

всеки отделен случай МК взема адекватни мерки: Насочване на родителя и детето към КК 

/Консултативен кабинет/ и обществени възпитатели, където същите работят с тях. В КК работи 

психолог с образование  бакалавърска и магистърска степен /психологическо и педагогическо 

консултиране/. Извършва се превантивна дейност - обща подкрепа и психосоциална 

рехабилитация. 

1. Мерки за организиране и координиране на социално-превантивната дейност на 

територията на общината и предотвратяване и ограничаване на криминогенните 

фактори: 

През 2018 г. МК съвместно с ДПС /Детска педагогическа стая/ към РУ - Гълъбово, Отдел ЗД 

/Закрила на детето/ към Дирекция СП /Социално подпомагане/, органите на образованието,  

обществените възпитатели и други на територията на община Гълъбово, реализира следните 

задачи:  

А) Издири малолетни/непълнолетни, които не посещават учебни занятия в училищата и 

взе своевременни мерки за образоването им. 

Б) Насрочи възпитателни дела и разгледа противообществените деяния на 

извършителите, както и наложи възпитателни мерки въз основа на ЗБППМН /Закон за 

борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни/. 

В) Бяха организирани срещи-разговори с родители на проявили се 

малолетни/непълнолетни и им бе оказана помощ  при възпитанието на същите.  

Г) Съвместно с други органи работещи с деца организира мероприятия по училищата на 

територията на община Гълъбово. 

Д) Бяха определени и наложени обществени възпитатели по чл.41 ал.2 на деца в риск от 

извършване на противообществени прояви. 

Е) Работи съвместно  с КК /Консултативен кабинет/ към МКБППМН община Гълъбово. 



3 

 

Ж) Ежемесечни срещи на секретарят с обществените възпитатели за подобряване на 

корекционно-възпитателната дейност в комисията. Дискутирани теми: Действия за 

справяне и преддотвратяване на проблеми възникнали по време на работата с 

малолетните и непълнолетните, както и строг възпитателен надзор на извършителите 

на противообществени деяния. 

З) Провеждане на срещи-разговори и дискусии с проблемни деца от страна на 

обществените възпитатели на община Гълъбово, Инспектор ДПС РУ Гълъбово и 

секретар МК на тема  

И) МК организира на тримесечие работни срещи на членовете на същата през годината. 

Срещите се провеждаха в сградата на община Гълъбово, където дискутираните теми 

бяха във връзка с прилагането на ЗБППМН на малолетни/непълнолетни извършители 

на противообществени деяния, както и права и задължения на всеки член на 

комисията. 

Й) През 2018 г. МК има реално усвоени три бройки обществени възпитатели. Те 

провеждаха своята дейност с малолетни/непълнолетни извършили противообществени 

прояви, както и с такива за които съществуваше сериозна опасност за тяхното 

развитие и възпитание. Обществените възпитатели активно работиха за 

осъществяването на превантивната дейност, организирана от МК. Съвместно със 

секретаря се включваха и помагаха на инспектора ДПС /Детска педагогическа стая/ 

при РУ Гълъбово за провеждане на обучението “Детско полицейско управление”, 

както и за самото осъществяване 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 обществените възпитатели консултираха 

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

възлагане от председателя на МКБППМН, осъществяваха прилагането на 

възпитателни мерки по чл.13 ал.1 т.1, 5 и 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. 

К) МК работи в екип с  инспектор  от ДПС към РУ- Гълъбово. Организираха се срещи на 

които се обменя постоянна информация за заведените на отчет деца. Инспектора от 

ДПС съдейства и на обществените възпитатели, както и те от своя страна обратно 

съдействат на същия, относно работата им с малолетни/непълнолетни или техните 

родители. Определяха  се и се провеждаха срещи, на които се изнасяха беседи и 

лекции на определени теми по предварително утвърден график с директорите на 

училищата. Присъстваха ученици от 1 до 12 клас от училищата на територията на 

общината. Дискутирани теми: Вредата от алкохола и тютюнопушенето, Сексуална 

образоваст, Безопастна ваканция, Съвети за тинейджъри –истина за халюциногените 

наркотици–метамфетамини, Възникнали опастности, причинени от ухапване от 

животно, Вреда от употребата на наркотици от подрастващите, Колко знаете за 

алкохола и как се отразява на мозъчната дейност, както и много др. 

Л) На 8.11.2018 г. се проведе „Ден на отворени врати“ в сградата на РУ “Полиция“ -  

Гълъбово съвместно с МК - община Гълъбово. Пред учениците от училищата на 

общината /3 клас/  бяха изнесени беседи на тема: „Опастностите, които дебнат в 

мрежата“, „Как да не станем жертва на престъпление в интернет“, „Телефонни 

измами“. На всички  бяха раздадени награди  - фланелки, шапки, химикали. 

Предметните награди бяха осигурени от МК. Беше проведена викторина с интересни 

въпроси, задавани от Началника на РУ. На децата им бе показано как се приема и 

регистрира сигнал, как се снемат отпечатъци. Те бяха запознати с различни страни от 

полицейската работа. Беше им проведена демонстрация с полицейско куче от водача 

си, което показа усвоени умения и способности за преследване, обезвреждане и 

задържане на проявили се лица. На учениците им бе показана специализирана 

екипировка на полицейски служител - бронежилетка, каска, палка. Бяха направени 

снимки пред сградата на РУ. По повод на професионалния празник на Българската 

полиция сградата бе посетена от 110 ученици от учебни заведения на територията на 
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общината. Децата наблюдаваха с изключителен интерес. Много от тях изявиха 

желание бъдещата им професията да бъде полицай. 

2. Условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни 

А) Осъдени на пробация, условно и лишаване от свобода с изпитателен срок:       
МКБППМН получава справка за малолетните/непълнолетни лица от ИДПС РУ-Гълъбово. 

Създаден е поименен регистър за 2018 г. Водени на отчет в с карта – общо 35 лица, от 

които 12 лица заведени през 2018 г. 

Отпаднали /поради навършване на пълнолетие/ – 5 лица 

Условно осъдени  - няма 

Осъдени на пробация – няма 

3. Дейности за съдействие на органите на образованието за обхващане на подлежащите 

на задължително образование деца: Издирване на деца подлежащи на задължително 

образование, по сигнал на училищни ръководства, Консултации с родителите, които не 

осигуряват присъствието им в училище и с действията си ги лишават от право на 

образование, Насочване на деца, отпаднали от училище  към учебни заведения и 

проследяване на тяхното обучение. 

А) Работа с педагогическите съветници и класните ръководители: Осъществява се по 

предварителна заявка от страна на класните ръководители и педагогическите 

съветници със секретаря на МК.  

Б) Работа с родителските съвети и училищните настоятелства: МК работи през 

годината с училищните настоятелства 

4. Дейности за подпомагане на родителите, които срещат затруднения при 

възпитанието на децата си: Всички родители преминали през комисията са запознати със 

ЗБППМН. Обществените възпитатели провеждаха периодични срещи, както с децата така 

и стехните родители 

 

II. Възпитателни дела: 

1. Брой ВД /Възпитателни дела/ разгледани през 2018 г.: През 2018 г. в МК са образувани 

и проведени 16 ВД на:               

А) Малолетни - 5 лица, в т.ч. 2 момичета и 3 момчета 

Б) Непълнолетни - 6 лица, в т.ч. 6 момчета. 

Наложени  възпитателни мерки от ЗБППМН: 

А) „Поставяне под възпитателен надзор от обществен възпитател“  

Б) „Предупреждение“ 

В) „Предупреждение за настаняване във ВУИ /Възпитателно училище – интернат/ с 

изпитателен срок от 6 месеца“  

ВД са образувани по получени преписки от РП – Гълъбово. Извършените деяния са предимно 

кражби и вандалски прояви. С повече от едно дело са 2 непълнолетни лица, за които са 

предприети и наложени възпитателни мерки от състав на МК. 

2. Проблеми: 

А) При образуване на ВД /възпитателно дело/: Проблеми няма. След получаване на 

материалите се насрочва ВД. До 14 дневен срок след образуването му се подготвя 

доклад за извършителя на противообществената проява от член на МК, информират се 

Дирекция „СП“, родителите, малолетния/непълнолетния. Събира се допълнителна 

информация относно семейна среда, приятели и други данни за извършителя (от ДПС, 

Отдел „ЗД“, кметове на населени места, училище и др.) . 

Б) При разглеждането на ВД: Като проблем можем да посочим неявяването на някои 

деца и родители на обявената дата. Налага се делото да бъде отложено, като се 

съобразяваме това да стане 14 дни по-късно, но със съдействието на РУ - Гълъбово  

МК се справя с този проблем.  

В) При изпълнение на възпитателните мерки: Проблеми няма. Трудности при 

изпълнение на наложената мярка по чл.13 ал.1 от ЗБППМН /„Поставяне под 

възпитателен надзор от обществен възпитател“/ няма. На повечето извършители 

мярката се налага за срок от една година.  

3. Участие на представител на Дирекция „СП“ (Отдел „Закрила на детето”) при 

разглеждане на ВД: Представител на Дирекция „СП“ присъства на всяко възпитателно 
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дело. Присъствието му е ефективно, тъй като в много от случаите е запознат със семейната 

среда на детето, което допринася за налагане на най-подходящите възпитателни мерки по 

отношение на извършителя.  

4. Деца с повече от едно възпитателно дело през 2018 г. През годината има деца с по 2 

дела. 

А) Причини: В резултат на слабия контрол на родителите, което води до бягство от 

училище, скитничество, употреба на алкохол, нарушаване на обществения ред, 

непристойно държане в обществото, влиянието на обкръжението, непосещаване на 

учебните занятия, проблеми свързани с безработица, стандарт на живот и др. са 

определящи причини за извършването на противообществени прояви. 

Б) Наложени мерки на ВД: Комисията налага предимно мерки за въздействие, като се 

съобразява с доклада за лицето направен от докладчик, който е определен със заповед 

на председателя на МК.  

В) Тенденци: Наблюдава се повишаване на агресивното поведение сред подрастващите; 

вандалски прояви, продиктувани от скука и бездействие; спадане на възрастовата 

граница сред извършителите; все по-арогантното посегателство над личната 

собственост на гражданите; извършване на прояви от малолетни/непълнолетни лица; 

кражби,  продиктувани от нисък жизнен стандарт. С малолетните/непълнолетните 

работят специалисти обществени възпитатели към МК. Привличат се и други 

специалисти при необходимост - други членове на Комисията или психолог от КК по 

даден проблем. В зависимост от конкретните потребности на лицата се провеждат 

психологични изследвания, като се подготвя индивидуален план за работа с ясно 

очертани цели, като дейностите са безплатни и при пълна поверителност. 

5. Ръководство, контрол и финансиране: Дейността на МК,председателя,секретаря, 

обществените възпитатели,както и състава за провеждане на ВД е регламентиран  и 

ръководен от разпоредбите в ЗБППМН и Статута на обществения възпитател, а от своя 

страна председателя и секретаря осъществяват строг контрол над обшествените 

възпитатели за работата им с проблемни деца. 

  

III.  Обществени възпитатели: Разчетените средства от Министерство на финансите са за 

3 обществени възпитатели.  

1. Ефективност на възпитателният надзор: Общественият възпитател си 

взаимодейства с членовете на МК при решаването на възникнал проблем.   

2. Прилагане на чл.41 ал.2 от Закона за БППМН: Дадената възможност от ЗБППМН за 

определянето на обществен възпитател на лица, за които съществува сериозна 

опасност спрямо развитието и възпитанието им, без да са извършили 

противообществена проява е от съществено значение за осъществяването на социално-

превантивната дейност на комисията.  

3. Деца, извършили проява по време на упражняването на възпитателен надзор по 

чл.13: Повторно извършили противообществени деяния са 2 лица /неспазване на 

обществения ред и вандализъм/, за които своевременно бяха наложени възпитателни 

мерки. 

4. Контрол върху дейността на обществените възпитатели: На основание чл.42 ал.3 от 

ЗБППМН, обществените възпитатели представят отчет за работата си ежемесечно и 

получават възнаграждения, съгласно Наредба № 2 на председателя на ЦКБППМН. 

Контрола върху дейността на обществените възпитатели се осъществява от МК, 

съгласно Статута на обществения възпитател и ЗБППМН. 

 

година Плануван бр. 

общ.възпитатели 

Реално усвоени бр. 

общ.възпитатели 

Изразходвани средства по 

Наредба № 2 на ЦКБППМН 

Прогноза 

2018 3 3 12081.00 лв. - 

2019 3 3 - - 

2020 4 - - 4 
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IV. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните: За лицата между 8 и 18 г. комисията си взаимодейства с органите на 

образованието, Дирекция „СП“ - Отдел „Закрила на детето“, ДПС и др. Чрез юристите 

към МК децата се запознават с основни принципи, свързани с асоциалните прояви, 

предвидените мерки в ЗБППМН, както и в Наказателният кодекс по отношение на 

навършилите 14 годишна възраст. Съгласно чл.53 от ЗАНН и Закона за движение по 

пътищата са постановени наказания „Обществено порицание”. 

V. Взаимодействие на МКБППМН с: 

1. Инспектор Детска педагогическа стая: МКБППМН и обществените 

възпитатели си взаимодействат на високо ниво и работят в екип с инспектора 

от ДПС към РУ - Гълъбово.  

2. Органите по образованието: МК си взаимодейства с училищата на 

територията на общината. Търси се съдействието на директора на съответното 

училище от което е малолетния/непълнолетния при подготовка на докладите за 

ВД, или в работата на обществените възпитатели. 

3. Училищни комисии за превенция: Членовете на УКБППМН вземат участие в 

изграждането на личността на територията на община Гълъбово и съвместно 

работят с МК. 

4. Юристи: Присъстват на всички ВД предимно като председател и член в 

състава. Оказват съдействие при подготовка на докладите по ВД и съдействат 

на обществените възпитатели и секретаря при осъществяването на 

възпитателният надзор. 

5. Дирекция „Социално подпомагане” (отдел „Закрила на детето”): На всички 

ВД присъства представител на Отдел „ЗД“. Работата на МК и обществените 

възпитатели се подпомага в голяма степен от колегите от отдела. Казусите се 

дискутират от мултидисциплинарен екип (МКБППМН, ДПС, ОЗД у-ще) и се 

набелязват мерки, които са в най-добрия интерес на детето. 

6. Съд, прокуратура, следствие: Взаимодействието на МК със съда и 

прокуратурата е свързано с прилагането на ЗБППМН. МК не е срещала 

проблеми или затруднения при осъществяване на взаимодействието си с 

горепосочените институции. След провеждането на ВД, информираме Районна 

прокуратура и РУ„Полиция“ Гълъбово в едномесечен срок, за наложените 

възпитателни мерки.  

7. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца: 

Със съдействието на ИДПС РУ „Полиция“ Гълъбово и секретаря на МК в 

общината са проведени беседи по предварително уговорени дати с директорите 

на училищата с учащи се от 1 до 12 клас. 

8. Дейности по обхващането и задържането на децата в училище от 

рисковите групи и особено от ромската общност, здравно и сексуално 

образование, превенция на ранните бракове, по подготовка за отговорно 

родителство и т.н.: Дейността на МКБППМН в община Гълъбово е предимно 

с деца от ромски произход, след извършено противообществено деяние или 

престъпление. Комисията и назначените в общината обществени възпитатели 

работят и осъществяват контрол над тези деца, като се стараят те да не 

прекъсват своето образование или да продължат да се образоват и да посещават 

редовно учебните занятия и да се ограничи бягството от учебните часове. 

9. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето 

(ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и конкретни социални услуги: 

През 2018 година МКБППМН в община Гълъбово не е насочвала малолетни и 

непълнолетни към отделите за закрила, поради липса на необходимост от 

мерки за закрила. 

10. Как МКБППМН в общината се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни: Информация от РУ на МВР Гълъбово 

и РП Гълъбово. 
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11. Конкретни дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си 

(брой образователни, социални, здравни и други мерки) са извършени? 

Какви резултати са постигнати?: Включване на родителите в индивидуални 

срещи - разговори, работа с деца и родители съвместно и поотделно, с 

родители на деца извършили противообществени прояви и преминали през 

възпитателни дела. 
 

VI. Финансова отчетност за дейността на МКБППМН през 2018 г. 

 

Численост  

Обществени  

Възпитатели 

(брой) 

Средства по 

Наредба №2 

(лева)  

Средства по 

Наредба №3 

(Лева) 

Средства за 

издръжка на 

МКБППМН 

(лева) 

Средства за 

издръжка на 

центрове и 

кабинети 

(лева) 

Всичко 

(лева) 

3 12081.00 лв. 1120.00 лв. 3848.00 лв. - 17049.00 лв. 

 

 

 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2018г.  – общо (в лева) 

Изразходвани средства 

от МКБППМН за 2018 г. 

– общо (в лева) 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2019 г. – общо (в лева) 

Необходими 

средства за 2020 

г. – общо (в лева) 

17280.00 лв. 17049.99 лв. 18330.00 лв. 19000.00 лв. 


