О Т Ч Е Т
ЗА
ДЕЙНОСТТА
НА
МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
В ОБЩИНА БЕЛОСЛАВ ЗА 2015год.

Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните (ЗБППМН), на основание чл. 7, ал. 2, Местната комисия за
БППМН всяка година представя отчет за дейността си пред Централната
комисия, пред Кмета и пред Общинския съвет.

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ:

Съставът на Местната комисия при Община Белослав е определен със
заповед № 816/ 20.11.2015г. на Кмета на Община Белослав. Съгласно чл.6, ал.2
от ЗБППМН, комисията е в състав от 11 души. Включени са представители на
администрацията, полицията, дирекция „ Социално подпомагане” и др.
За председател на комисията е определен
Белослав, със заповед №804/13.11.2015г.

заместник – кмет на Община

Съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН, със заповед № 218/11.03.2015г. е определен
секретар на МКБППМН към Община Белослав, който е на щат в общинската
администрация по трудови правоотношения.

ІІ. ДЕйНОСТ НА КОМИСИЯТА

1.
Реализирани дейности и инициативи, във връзка с изпълнение
решението на ЦКБППМН от 11.03.2014 г., относно приетите приоритетни
области на дейност.
1.1.
Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на
криминални деяния.
Нашата основна цел е да работим за ранната превенция и откриването на
симптоми за извършване на криминални деяния. В тази насока успешно си
взаимодействаме с органите на реда, ИДПС, органите по образованието, ОЗД и
др.организации.
1.1.1. Работа в училищата
1.1.1.1.
Работа с директорите и педагогическото ръководство:
Местната комисия целогодишно си кореспондира и взаимодейства успешно с
директорите и педагогическото ръководство на училищата. Организират се
срещи и дискусии по различни казуси, свързани с противообществените прояви
при подрастващите, свързани с превантивната програма на МКБППМН.
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1.1.1.2.

Работа с педагогическите съветници и класните ръководители:

Работата на местната комисия с педагогическите съветници и класните
ръководители се състои в периодични срещи, на които се дискутира как взаимно
да си съдействаме, за да осъществим ранна превенция на асоцалните прояви
на учениците. Навременната информираност спомага за уточняване на
причините за асоциалните прояви и взимането на превантивни и своевременни
мерки спрямо децата. Съвместно организираме различни кампании свързани с
агресията, наркомании, СПИН и половопреносими болести, трафика на хора и
др. Местната комисия получава съдействие и при организирането на спортни
мероприятия. Местната комисия получава и информация за родителите,
проявили нехайство към отглеждането на децата си и непосещаването на
учебните заведения, за да вземе съответните мерки.

1.2.
Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските
деца.
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.
Дейностите в тази област се развиват съвместно с обществените възпитатели,
училищните психолози и социален работник от ОЗД. Провеждат се консултации
и беседи свързани с тематика за здравната и сексуална култура, превенция на
ранните бракове и последиците от тях.

1.3.

Превантивна работа с родителите.

В тази насока работят нашите обществени възпитатели, които са добри
педагози и имат пряк контакт с родителите .

1.4.
Дейност по изпълнение на национални и общински планове и
програми:
1.4.1. Общински стратегии и програми за превенция на населението между
деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до
председателите на местните комисии за БППМН – брой, дейности и
резултати.
Не са разработнвани стратегии и програми в тази насока. Извършвани са
различни дейности по превенция на насилието между децата, състоящи се в
провеждането на кампании, беседи , спортни мероприятия, ролеви игри и
презентации с дискусии по тематиката . Проведен бе и конкурс за есе, рисунка и
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колаж на тема „Не - на насилието! Да – на толерантността! „. Целта на конкурса
е свързана с превенцията на насилието в училище и преодоляване на
негативните модели на поведение, привличащи все по-силно вниманието на
подрастващите и обществото. Чрез израза на своята индивидуалност, изразена
в рисунките, колажите и есетата и награждаването на техните автори, целим да
стимулираме толерантното отношение и доброжелателност в общуването и
взаимоотношенията между учениците. Участие в конкурса взеха деца от всички
училища на територията на общината. Освен доброто индивидуално
представяне, децата от няколко класа показаха, че могат да работят добре и в
екип, изработвайки колажи с всеобщи усилия. Съответно бяха наградени със
спортни пособия, които да използват съвместно.

1.4.2. Дейности по превенция на асоциалното
малолетните и непълнолетните.

Година

поведение

Брой реализирани програми
за превенция и
противодействие на детското
асоциално поведение

Брой лица, обхванати
от информационни
кампании за
предотвратяване на
асоциалното
поведение сред децата

Брой
консултирани
деца и
семейства
чрез
МКБППМН

2013

1

150

25

2014

1

100

10

2015

-

300

15

на

1.4.3. Задачите по плана за действие за реализация Националната
стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.)
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Обучения на
специалисти
и
доброволци
по
превенция
на
наркоманиит
е

-

Програми
и проекти
за
превенция
на
рисковото
поведение за
употребат
а на
наркотици
1

Програми
за работа
със
семейства
в риск и
рискови
групи деца

-

Брой
консултирани
деца и
родители
свързани с
употреба-та на
наркотици

5

Издаване и
разпространя
ване на
информацио
нни
материали

Брой
информаци
онни
кампании и
програми за
превенция
на
наркомании
те

300бр.
брошури

Брой лица
обхванати в
информацио
нните
кампании и
превантивни
програми.

2

Провеждан
е
на
проучвания
за
нагласите
за употреба
на
наркотични
вещества

300

-

-

на тема
„Живота е
безценен,
не го
заменяй
за дрога”

1.4.4 Дейности по Националната програма
противодействие на трафика на хора.

за

предотвратяване

Брой
обхван
ати
лица в
проучв
анията

и

1.4.4.1. Издаване и разпространение на информационни материали по
превенция на трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация:
Нямаме издадени наши информационни материали. Използвахме материали,
предоставени от Община Варна Дирекция „Превенции” и Националната комисия
за борба с трафика на хора.

1.4.4.2. Информационни кампании:
Организирана бе една информационна капмания по повод 18 октомври –
европейския ден за борба с трафика на хора.
Кампанията бе проведена в часа на класа съвместно с ИДПС.

1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и
престъпления, свързани с жп транспорта в съответствие с Писмо №
71/25.09.2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на
МКБППМН:
През 2015г. няма образувани и разгледани възпитателни дела за посегателства
срещу съоръжения на жп-транспорта.

2.
Дейности по разпознаване, идентификация и корекционновъзпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят
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идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален
характер:
2.1. Нямаме установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или
принадлежащи към радикални и екстремистки групи, съответно нямаме
разкрити престъпления по расистки подбуди или като резултат на споделяне на
екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.
2.2. Нямаме установени малолетни и непълнолетни, извършващи
противообществени прояви и насилие, мотивирано на расова, верска и
етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи или
членство в радикални групи и организации.
2.3. Нямаме установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и
извършители на такива.
2.4. Не сме предприемали превантивни мерки, за да не обострим вниманието
към проблем, който не съществува на територията на община Белослав.
3. Конкретни мерки (дейности и инициативи), предприети по социална
закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ (чл. 10 от
ЗБППМН).
3.1. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към
Дирекциите за социално подпомагане и отдел закрила на детето (ОЗД) за
предоставяне на мерки за закрила и конкретни социални услуги.
През 2015-та годината не сме подавали сигнали насочени към ДСП и ОЗД.
Социалният работник към Отдел „Закрила на детето“ в нашата община е член
на
МКБППМН, което оказва положителни резултати във взаимодействието
помежду ни и работата с малолетните и непълнолетните на територията на
общината.
3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ (възпитателно училище-интернат) и
СПИ (социално-педагогически интернат), поправителни домове.
МКБППМН към община Белослав има настанен през 2015-та година един
непълнолетен (момче) във ВУИ – Ракитово . С родителите на непълнолетният
се работи на терен, съвместно с инспектор ДПС и социален работник към ОЗД,
относно повишаване на родителския капацитет и подготовка за връщане на
непълнолетният в семейството.
3.3. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ
МКБППМН към нашата община не е правила предложения за предсрочно
прекратяване на престоя във ВУИ на непълнолетния, тъй като се получават
нови преписки, свързани с негови противообществени прояви извършени на
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територията на нашата община. Извършени противообществени прояви от
непълнолетния има и на територията на гр.Ракитово.
3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на
педагогически съвети във ВУИ и СПИ.
През 2015 г. нямаме участие в педагогически съвети на ВУИ и СПИ.
Получаваме информация от ръководството на ВУИ-Ракитово за настаненият
непълнолетен, свързана с развитието му в личностен и образователен план по
телефона, по електронната и обществената поща .

3.5. Създаден ли е поименен регистър на всички неучещи и неработещи
непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и
на условно осъдени, в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №
73 от 25.09.2009 г.).?
Категория

Общ

неучащи и
неработещи
непълнолетни

брой продължили
образование
то си

Неучащи и
неработещи,
напуснали СПИ

0

Неучащи и
неработещи,
напуснали ВУИ

0

Неучащи и
неработещи,
освободени от
ПД

Брой

Брой на
обхванати
в обучения
и програми
за
квалификац
ия

Брой на
професиона
лно
консултиран
ии
ориентирани

Брой на
започна
лите
работа

0

Условно
осъдени

0

Осъдени на
пробация

0

4. Как МКБППМН във вашата община се информира за условно осъдените
и осъдените на пробация непълнолетни:
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Нашата община се информира за условно осъдените и осъдените на пробация
непълнолетни, чрез справка на секретаря на МК в съда.
5. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които съдът
е информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи.
Нямаме такива случаи
6. Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН на органите по
образованието за обхващане на подлежащите на задължително
образование деца и за тяхното неотпадане от училище?
Към момента успяваме да установим добър диалог с директорите на училищата
на територията на общината, като съдействието от наша страна е свързано с
консултации от нашите обществени възпитатели , които са добри педагози.
Един от обществените възпитатели е и зам.директор на едно от училищата,
което допринася за съвместна и ползотворна дейност в полза на децата.
7. Какви конкретни дейности за контрол и подпомагане на родителите,
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си (брой, образователни, социални, здравни и други мерки) са
извършени? Какви резултати са постигнати?
Обществените възпитатели, с които работим, винаги консултират родителите
на децата, с които работят през целия период на наложената възпитателна
мярка и им оказват помощ свързана със социалният, здравният и
образователен статус на децата.

ІІІ.

ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА

1.
Какви проблеми най-често има при образуването и разглеждането
на възпитателните дела и изпълнението на възпитателните мерки?
МКБППМН в нашата община не среща трудности при образуването и
разглеждането на възпитателни дела.

2.
Конкретни случаи, когато представители на ДСП – ОЗД не са
участвали при разглеждането на възпитателни дела – брой и причини:
Нямаме случаи, в които представители на ОЗД да не са участвали в
разглеждането на възпитателното дело.

3.
Допускани нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и
съда при процедурите по образуването и разглеждането на
възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки и мерките по чл.
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13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН. Предписания от прокуратурата и съда и
предприети мерки за недопускане на повторни нарушения.
МКБППМН в нашата община няма констатирани нарушения от прокуратурата и
съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателни
дела.

4.
Какви трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.
13 от ЗБППМН срещате и какви са причините?
Не срещаме трудности при привеждането и изпълнението на мерките по чл.13
от ЗБППМН.

5.
Срещате ли трудности при привеждането в изпълнение на мерките
по чл. 15 от ЗБППМН? Причини за тях.
През 2015 год. нямаме наложени мерки по чл.15 от ЗБППМН.

6.
На колко деца през 2015 г. са разглеждани повече от едно
възпитателно дело? Причини за това.
През 2015 г. сме разглеждали повече от едно възпитателно дело на едно дете.
Възпитателните дела бяха образувани за деяния от различно естество, в кратък
срок едно от друго. Като причини може да се изтъкне краткият период , в който
общественият възпитател е работил с детето.
6.1. Какви мерки са наложени на първото дело?
На първото дело бе наложена възпитателна мярка - „Поставяне под надзор на
обществен възпитател“ по чл.13, ал .1, т.5 от ЗБППМН

7.
Прилаган ли е чл. 25 от ЗБППМН (ако не е прилаган – защо?). Какви
резултати са постигнати.
През 2015 год. МКБППМН не е прилагала чл.25 от ЗБППМН, тъй като няма
неизпълнени решения на местната комисия.

ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ
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Конкретно наименование на помощния орган.

1.

Консултативен кабинет ще бъде разкрит през текущата 2016 год. В планпрограмата сме заложили освен провеждането на консултации, в
консултативният кабинет да се провежда и арт-терапия. До този момент
консултациите са провеждани в учебните заведения в тясно сътрудничество с
психолози, педагогически съветници и обществени възпитатели.

V.

ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ.

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

8959лв.

2015

4

3

2016

3

3

-

Прогноза
за 2017

3

-

-

1.
Какъв контрол конкретно върху дейността на обществените
възпитатели по ЗБППМН, отчетността по Наредба № 2 на Председателя на
ЦКБППМН и Статута на обществения възпитател е упражняван?
Секретарят на комисията осъществява постоянен контрол върху дейността на
обществените възпитатели съгласно ЗБППМН и Статута на обществените
възпитатели и представя ежемесечно доклади за дейността им пред
Председателя на Комисията. Редовно се провеждат заседания, на които
обществените възпитатели представят своите планове и отчети. Материалното
им стимулиране се извършва винаги на основание представен писмен отчет.
Правят се проверки за достоверността на декларираните срещи с децата,
родителите, класните ръководители и др. Проследява се каква е ефективността
на работата на обществените възпитатели, свързана с положителната промяна
в поведението на детето, като поддържаме добра комуникация с родителите и
класните ръководители.
2.
Какви проблеми среща Вашата местна комисия при изразходване на
средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели?
Нашата местна комисия не среща трудности и проблеми, обвързани с
материалното стимулиране на обществените възпитатели. Всеки обществен
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възпитател е получил материално стимулиране, съответстващо на положения
труд и постигнатите резултати.

3.
Колко и какви квалификационни дейности са проведени с
обществените възпитатели? От кого са организирани и по чия
инициатива?
Относно усъвършенстването на личностния и професионален капацитет на
обществените възпитатели, свързан с тяхната индивидуално-корекционна
дейност и превенцията на противообществените прояви сред малолетните и
непълнолетните се организираха работни срещи от секретаря на МКБППМН .
На срещите се дискутираха нови разнообразни методи и подходи за
корекционно-възпитателна работа с децата.
В полза на това бяха и
предоставените материали от психолозите на националната среща – семинар,
проведена през 2015г. в гр.Хисар.

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
1. Какъв контрол е упражняван от МКБППМН спрямо намиращите се на
територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за
безнадзорни деца?
На територията на община Белослав няма ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и
приюти за безнадзорни деца.
2. Какъв контрол е упражняван върху дейността на настойниците и
попечителите.
Упражняваният контрол върху дейността на настойниците и попечителите се
изразява в посещенията, консултирането и подпомагането от страна на
обществените възпитатели, относно корекционно-възпитателната дейност на
децата.
3. Колко на брой и какви проверки са извършвани самостоятелно или
съвместно с други органи, относно посещаване на малолетни и
непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни
и интернет клубове след определения вечерен час? Какво е участието на
местната
комисия
при
кризистни
интервенции
в
екипи
по
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
деца жертви или в риск от насилие.
Във връзка с наредбата на кмета на община Белослав, свързан с обществения
ред, съвместно със секретаря на МКБППМН, соц.работник от ОЗД ,полицейски
служители, ИДПС се извършиха две проверки за ограничаване достъпа на
малолетни и непълнолетни в развлекателните заведения, интернет зали и по
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улиците без придружаващ ги пълнолетен или родител след указания вечерен
час. Няма констатирани нарушения в тази връзка.
Секретарят на МКБППМН е член на мултидисциплинарния екип на местно ниво,
в който оказва съдействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от
насилие, съобразно компетентността си като представител на местната власт.
4.Какво е участието на местната комисия в обходи на мобилни групи за
установяване на скитащи и просещи деца и т.н.?
Секретарят на МКБППМН е включен в състава на териториалната работна
група, в чиито обходи са правени анализ и оценка на ситуацията. На
територията на нашата община не са установени скитащи и просещи деца.

VІІ. КАКВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ Е НАПРАВИЛА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД
МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ по проблемите на предотвратяването и
противодействието на престъпността и противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие (ако
има такива) ?
През изминалата 2015 година, не са отправяни предложения в тази връзка пред
местни и централни органи.

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Посочете
по-важни
мероприятия,
организирани
по
социалнопревантивната и корекционно възпитателна дейност на територията на
общината със следните органи и организации.
1.
Съвместно с ИДПС, който е член на МКБППМН, са организирани и
провеждани беседи в училищата, представени са презентации и са раздадени
информационни материали , засягащи тематика като: агресията в училище,
трафика на хора, насилието сред подрастващите, употребата на наркотични
вещества, безопасен интернет, безопасна ваканция и безопасността на пътя.
2.
Съвместно с органите по образованието са проведени спортни
мероприятия, кампании, беседи свързани с теми като: „Не - на насилието! Да –
на толерантността! (по тази тема бе проведен и конкурс за есе и рисунка) ;
„Животът е безценен, не го заменяй за дрога” ; „Моята безопасна ваканция” ;
„Тютюнопушенето- опасно за моето здраве” ; „Бъди информиран, за да не си
ХИВ инфектиран” ; „Не – на агресията в училище” ; „ Внимание! Трафика на хора
съществува” ; „ Навярно не искаш да имаш нищо общо със закона, но закона
има много общо с теб!” (запознаване с дейността на МКБППМН)

3.
Във връзка с наредбата на кмета на община Белослав, свързан с
обществения ред, съвместно със соц.работник от ОЗД ,секретаря на МКБППМН,
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полицейски служители, ИДПС се извършиха няколко проверки за ограничаване
достъпа на малолетни и непълнолетни в развлекателните заведения, интернет
зали и по улиците без придружаващ ги пълнолетен или родител след указания
вечерен час. Няма констатирани нарушения в тази връзка.

4. Като цяло, МКБППМН не среща проблеми при взаимодействието с
посочените институции. Задоволително е и взаимодействието със съда,
прокуратурата и следствието.

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.

1.
През 2015 г. не са организирани и провеждани специализирани семинари
от МКБППМН.
2.
Секретарят на МКБППМН участва в националната среща – семинар в
гр.Хисар, проведена през 2015г. Участие бе взето от секретаря на местната
комисия и в провеждането на кръгла маса на тема „ Превенция на регионалното
сътрудничество и обмен на добри практики и информация” – организирана от
ОКБППМН.

Х. ПЛАНУВАНИ ЗА 2015 г. И ИЗРАЗХОДВАНИ СРЕДСТВА ПО НАРЕДБА №3
НА ЦКБППМН ЗА ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА МКБППМН.

Плануваните средства по наредба №3 за 2015г. са 1800лв., а изразходваните 244лв.
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ХІ. ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ФИНАНСОВАТА ПРОГНОЗА ЗА
ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ЗА 2017г., МОЛЯ ПОПЪЛНЕТЕ ТАБЛИЦАТА:

Получени средства по Изразходвани
ЗДБ за МКБППМН за средства от
2015г. – общо (в лева) МКБППМН за 2015г.
– общо (в лева)

Получени средства Необходими
по ЗДБ за
средства за 2017г.
МКБППМН за
- общо
2016г. –общо (в
лева)

14 250

14970

14 208

16 600

ХІІ. ИМЕНА, АДРЕСИ И ТЕЛЕФОНИ
Председател на МКБППМН:
Светла Вушева Колева- зам. кмет на Община Белослав
Адрес: гр. Белослав, Община Белослав
ул. "Цар Симеон Велики „ № 23
Служебен телефон : 05112 / 35-77 , GSM 0896/820170
e- mail: obstinabeloslav@abv.bg
Секретар на МКБППМН:
Даниела Йорданова Николова
Адрес : гр. Белослав, Община Белослав
ул. "Гебедже „ № 8
Служебен телефон: GSM 0896/820163
e- mail: didy80@abv.bg
Инспектор ДПС :
Борислав Младенов
Служебен телефон 052 / 553421, GSM 08696/652702
Дирекция "Социално подпомагане" община Девня:
Мария Стефанова –социален работник към ОЗД
Служебен телефон 05112 / 20 27, GSM 0892928365

Изготвил отчета:………………
Даниела Николова
/Секретар на МКБППМН/
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