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Борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетните и 

непълнолетните е съставна част от цялостната дейност по ограничаване на 

престъпността в страната. Тя е една от съществените предпоставки за 

позитивното възпитание на подрастващите и неделим елемент от системата за 

превенция на престъпността като цяло. Успешното й провеждане нанася сериозно 

поражение върху „потенциала“ на пълнолетната престъпност, а нейното 

подценяване довежда неминуемо до криминализиране на значителна част от 

младото поколение и увеличаване на рецидивната престъпност след навършаване 

на пълнолетие от тази възрастова група правонарушители. 

Основната цел при работата на МКБППМН в община Елена е постигането на 

позитивна промяна и възпитателен ефект в поведението на малолетни и 

непълнолетни „в конфликт със закона”, превенция на противообществените 

прояви и свеждането им до минимум. 

Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, МКБППМН – Община 

Елена, ежегодно представя отчет за дейността си пред Централната комисия за 

БППМН – София, Кмета на общината  и  Общински съвет – гр. Елена. При 

изготвяне на отчета  за  2015 г.  са спазени  изисквания  относно   показателите, 

структурата и съдържанието му , посочени в писмо  с Изх. № РД-И-39/18.12.2015 

г. на ЦКБППМН. 

I. Организационно състояние на МКБППМН 

Съставът на МКБППМН за 2015 година беше определен със заповед № РД.02.05-

656 от 20.11.2013 г. на кмета на община Елена. Съгласно чл. 6, ал.2 от ЗБППМН, 

Местната комисия през отчетния период работи в състав от 15 души в т.ч. – 

председател, секретар и 13 члена, сред които представители на общинска 

администрация, отговарящи за образованието и здравеопазването, съгласно 

ЗБППМН, юрист, директори на училища, инспектор ДПС към РУМВР – Елена, 

началник  отдел „Закрила на детето” в дирекция „Социално подпомагане” и 

психолог.  

Председател на комисията е заместник - кметът на общината, а секретарят е 

позициониран на щат в дирекция “Хуманитарни дейности, икономическо 

развитие, планиране и сътрудничество” на трудово правоотношение.  

II. Дейност на комисията 

Проблемът за детската престъпност продължава да бъде актуален, защото децата 

продължават да живеят неразбирани в света на възрастните. МКБППМН винаги е 

търсила отговор на въпроса от какво се нуждае детето, какво не му достига, за да 

отговори то агресивно на обществото. Помагайки на детето да бъде изведено от 

личностната си криза, постепенна промяна в семейните взаимоотношения, 

насочване на детето към подходящи форми за развитие, бяха основните 

приоритети в социално-превантивната работа на МКБППМН за 2015 г. 

МКБППМН работи по план, приет за развитие на дейността й.  
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1. Дейности и инициативи на МКБППМН - Елена 

1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на 

криминални деяния 

Целите, които Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните си постави през 2015 година и положи усилия за 

постигането им: 

 Предотвратяване и противодействие на извършването на 

противообществени прояви; 

 Осъществяване превенция на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните; 

 Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното 

поведение и противообществените прояви на подрастващите; 

 Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда; 

 Оказване помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието 

на своите децата. 

За реализирането на тези цели МКБППМН работи съвместно с ръководствата на 

всички учебни заведения на територията на общината, както и с Училищните 

комисии БППМН.Своевременно се  подава  информация от училищните 

ръководства в МКБППМН и ДПС за извършени противообществени прояви от 

малолетни и непълнолетни. 

Освен реакцията по съответния ред при противообществени прояви, съвместно се 

работи и по превенция на подобно поведение. Контактът между комисията и 

училищните ръководства не винаги е продиктуван от спешна нужда - понякога се 

обсъждат и съвместни предстоящи събития. 

На територията на община Елена има 5 общински училища. Две от тях са в град 

Елена -  едно средно общообразователно училище и едно начално училище, 

останалите три са основни и се намират в трите по-големи села от общината. В 

СОУ „Ив. Момчилов” има назначен психолог.  

В училищата бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията, с тормоза в 

училище, с употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с дейността 

на МКБППМН, с необходимостта от редовна посещаемост на учебните занятия, и 

спазването на вечерния час. 

1.2 Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца 

В селата, в които се намират трите основни училища ромското население 

преобладава, но изявени лидери не се наблюдават. Ръководството на всяко 

училище се стреми да обхваща всички, подлежащи на задължително обучение 

деца и ученици. През 2015 г. МКБППМН активно съдейства на органите по 

образованието за обхващане и задържане на подлежащите на задължително 

обучение деца. При сигнал от училищните ръководства са провеждани срещи и 

разговори с родители и ученици, застрашени от отпадане и имащи нехайно 

отношение към учебния процес, както и родители на деца в риск и със самите 

деца. По всеки отделен случай бяха взимани адекватни мерки: проследяване на 
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случаите, насочване към Консултативния кабинет на МКБППМН, издаване на 

протоколи за предупреждение на родителите. 

Дейностите, които МКБППМН реализираха през годината са: 

 превенция на ученическата престъпност, чрез запознаване на учениците с 

противообществените прояви и последствията по ЗБППМН за 

извършителите; 

 провеждане на конкурси, беседи, срещи и др. за ограничаване и 

намаляване употребата на алкохол, цигари и наркотици сред учениците; 

 запознаване на учениците със Закона за народната просвета и Правилника 

за приложението му, Правилника на училището и Наредбите за вътрешния 

ред, отнасящи се до техните права и задължения като ученици. 

1.3 Превантивна работа с родители 

Основните потребности на потърсилите подкрепа родители бяха свързани с 

подпомагането и преодоляването на затруднения и оказване на помощ в 

отношенията „родител - дете”. В тази връзка се реализираха програми за 

психосоциална подкрепа и превенция; индивидуално и групово консултиране; 

създаване и реализиране на програми за взаимопомощ и партниране, както и за 

формиране на личностни умения за адекватно и позитивно справяне с кризисни 

житейски ситуации. 

1.4 Дейности по общински планове и програми 

Съгласно препоръките на ЦКБППМН за превенция на насилието между деца към 

МКБППМН функционира Консултативен кабинет. Обществените възпитатели, 

работещи към него организираха и проведоха лекции и беседи във връзка с 

насилието над деца, семейното насилие и насилието в училище. В тази посока и в 

тясно сътрудничество с МКБППМН работи и инспектор ДПС, който проведе 

лекции по проблемите на противообществените прояви, агресията, насилието и 

зависимостите. 

МКБППМН  разширява възможностите за включване на децата в привлекателни 

за тях форми за прекарване на свободното време - беседи, игри, състезания и 

спортни празници на територията на цялата община, свързани с превенция на 

противообществените прояви и асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните; провежда програми за превенция на детската агресия, насилието 

в училище и на улицата; организира конкурси и др. 

Година 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 1 200 24 

2014 2 250 30 

2015 2 300 35 
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В отговор на обществената ангажираност и в изпълнение на задачите по 

Националната стратегия за борба с наркотиците, превенцията по проблема се 

извършва целогодишно. Чрез лекции и инициативи за борба с наркотиците 

младите хора се информираха превантивно за употребата на тези вещества.  

За изминалата година МКБППМН, работи по увеличаване на информираността за 

рисковете и последствията от употребата на наркотични вещества сред децата и 

младежите, неформално образование на младите хора в областта на 

зависимостите и грижата за здравословния им начин на живот, както и оказване 

на подкрепа на семейства по въпросите, свързани с превенцията на употребата и 

злоупотребата с наркотични вещества сред децата. 

Признавайки, че проблемът придобива по - тревожни измерения, през 2016 г. 

усилията на МКБППМН ще бъдат насочени в тази посока. 

 

Обучен

ия на 

специал

исти и 

доброво

лци по 

превенц

ия на 

наркома

ните 

(брой, 

теми, 

брой 

обхвана

ти лица) 

Програми 

и проекти 

за 

превенцият

а на 

рисковото 

поведение 

за 

употребата 

на 

наркотици 

(брой, 

теми, брой 

обхванати 

лица) 

Програм

и за 

работа 

със 

семейств

а в риск 

и 

рискови 

групи 

деца(бро

й 

програм

и и 

проекти; 

теми; 

брой 

обхванат

и лица) 

Брой 

консулти

рани 

деца и 

семейств

а във 

връзка с 

употреба

та на 

наркотиц

и 

Издаване и 

разпростра

нение на 

информац

ионни 

материали 

(вид, теми, 

тираж) 

Брой 

информаци

онни 

кампании 

и програми 

по 

превенция 

на 

наркомани

те 

Брой лица 

обхванати в 

информацио

нните 

кампании и 

превантивн

ите 

програми 

Провежда

не на 

проучван

ия за 

нагласите 

за 

употреба 

на 

наркотич

ни 

вещества(

теми и 

брой) 

Брой 

лица, 

обхва

нати 

в 

проуч

вания

та 

   50  2 200 1 100 

През 2015 г. МКБППМН, работи съвместно с Комисията по трафик към община 

Велико Търново и  изнесе беседи, свързани с превенция на трафика на деца с цел 

сексуална и трудова експлоатация.  

През 2015 г. на територията на община Елена няма регистрирани 

противообществени прояви свързани с жп - транспорта. 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към 

организации с екстремистки и радикален характер. 

В Община Елена за предходната година не бяха разпознати деца, споделящи идеи 

или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер.  

За 2015 г. не са регистрирани криминални деяния от малолетни и непълнолетни 

представители на футболни агитки. 
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Членовете на МКБППМН и обществените възпитатели са запознати с възможните 

сценарии на поведение и визия на такива деца и начините за противодействие на 

проблема.  

3. Мерки, предприети във връзка с социална закрила на малолетни и 

непълнолетни, нуждаещи се от закрила. 

За предходната година няма насочени деца, извършители на противообществени 

прояви от МКБППМН към Дирекциите за „Социално подпомагане” и отдела за 

„Закрила на  детето” за предоставяне на мерки за закрила. 

В началото на 2015 г. от община Елена е настанено едно малолетно лице във СПИ  

с. Драгоданово, област Сливен. Причините за изпълнение на тази мярка по 

ЗБППМН е неефективността на останалите мерки по същия закон, приложени 

върху малолетното лице, работата на инспектор ДПС и усилията на отдел 

„Закрила на детето”, както и невъзможността родителят да осъществява 

ефективен родителски контрол. Малолетния беше под надзор на обществен 

възпитател и включван в различни беседи и консултации за коригиране на 

девиантното поведение. Въпреки съместните усилия на МКБППМН и ИДПС  

мололетния не преустанови деянията, поради което в началото на 2015 г. беше 

настанен във СПИ. 

МКБППМН – Община Елена осъществява непрекъснат контакт с настанения във 

СПИ малолетен, както с класния ръководител и  директора и на интерната, 

работиха съвместно по коригиране асоциалното му поведение, адаптирането му 

към новата среда, включването му в учебния процес. 

На родителите на малолетния се предостави психологическа подкрепа от 

специалистите работещи в Консултативния кабинет, за справяне с поведението му 

когато малолетния е във ваканция.  

Секретарят на комисията  участва в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН, поради 

факта, че има настанено лице, в СПИ за изминалата година. Участието му беше в 

края на учебната година, когато бе направена оценка на поведението на ученика и 

постигнатите резултати от възпитанието и обучението му. 

През 2015 г. МКБППМН не е правила  предложение за предсрочно освобождаване 

на лица от ВУИ и СПИ. 

Категории 

неучащи и 

неработещи 

непълнолетни 

Общ 

брой 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучащи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

     

Неучащи и 

неработещи, 

напуснали 
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ВУИ 

Неучащи и 

неработещи, 

освободени от 

ПД 

     

Условно 

осъдени 

     

Осъдени на 

пробация 

     

На територията на община Елена няма домове за отглеждане на деца лишени от 

родителска грижа. 

До този момент не е създаден поименен регистър на неучещи и неработещи 

непълнолетни в общината, освободени от ВУИ, СПИ или условно осъдени. 

4. Информираност за условно осъдени непълнолетни лица 

За условно осъдените непълнолетни лица МКБППМН получава информация от 

Районен съд – гр. Елена, а за лицата осъдени на пробация от Областна служба 

„Изпълнение на наказанията” гр. Велико Търново, сектор „Пробация”. Секретаря 

на МК е член на Пробационния съвет – гр. Елена и участва в заседанията. 

За 2015 г. няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни лица. 

5. Случаи на условно осъдени, за които МКБППМН  да организира 

възпитателни грижи. 

За предходната година съдът не е предоставял информация за условно осъдени 

непълнолетни, за които МКБППМН е необходимо да организира възпитателни 

грижи. 

6. Съдействие на МКБППМН с органите по образование за обхващане на 

подлежащите на задължително обучение. 

МК оказва съдействие на органите по образование за обхващането на 

подлежащите на задължително образование деца и неотпадането им от училище. 

При постъпването на сигнал от училищните ръководства за ученици, които 

подлежат на задължително обучение, но не посещават трайно училище,  

Секретаря на МК, съвместно с представител от отдел „Закрила на детето”, и 

ИДПС посещават малолетното или непълнолетното лице и неговите 

родители/настойници. Провеждат се разговори и се изготвят протоколи за 

предупреждение. По статистични данни подадени от училищата се вижда, чрез 

през последните 3 години броя на децата в задължителна училищна възраст, 

отпаднали от училище намалява. 

През учебната 2012-2013 г. – 5 бр. 

През учебната 2013-2014 г. – 4 бр. 

През учебната 2014-2015 г. – 2 бр. 
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7. Дейности по контрол и подпомагане на родители 

Родителите/настойниците, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си, са насочвани да ползват услугите на Консултативния кабинет към 

МКБППМН. Те получават необходимата безплатна и адекватна помощ от 

специалисти. Като помощен орган към МКБППМН в кабинета се  провеждаха 

консултации на родители, които имат деца с проблемно поведение или са 

извършили противообществени прояви, както и среща - дискусия с родители, 

които срещат проблеми и трудности при възпитанието на децата си. Бяха 

проведени както индивидуални, така и групови консултации на родители. 

МКБППМН оказа съдействие на семейства на деца, поставени под контрол на  

обществените възпитатели за намиране на адекватен родителски подход, като при 

нужда допълнително са консултирани и насочвани  към  психолог; 

III. Възпитателни дела 

За 2015 г. МКБППМН не е срещала проблеми във връзка с образуването, 

разглеждането на възпитателните дела, както и при прилагането на 

възпитателните мерки. Възпитателните дела се разглеждаха навременно, като не е 

имало проблеми с неявяване от страна на малолетния/непълнолетния или негов 

родител. МКБППМН не е срещала затруднения, относно мотивацията на 

родителите, децата им да посещават организирани беседи и консултации по 

въпросите на възпитанието.  

Представители на отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално 

подпомагане” участваха в разглеждането на възпитателните дела като изговяха 

социален доклад за всеки извършител на противообществена проява.  

Нарушения на МКБППМН при образуването и разглеждането на възпитателните 

дела, както и при налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерки по чл.15 от 

ЗБППМН, не са констатирани от прокуратурата и съда.   

През 2015 година в МКБППМН – Елена са  постъпили  8 постановления за отказ 

за образуване на досъдебно производство на РП – Елена. МКБППМН е 

образувала и разгледала 8 възпитателни дела през годината.  

Основно противообществените прояви, които извършват малолетните и 

непълнолетните са: 

 кражби; 

 повреда на имущество; 

 нанасяне на лека телесна повреда; 

Като причина за извършването на деянията, МК отчита факта, че семействата на 

извършителите са многочленни, трудно се изхранват и затова родителите са 

принудени да работят в чужбина, децата се отглеждат от близки роднини, но 

липсата на родителски контрол оказва неблагоприятно влияние върху 

малолетните и непълнолетните.  

При всяко възпитателно дело председателят  на МК определя тричленен състав. 

Като председател на състава винаги е правоспособен юрист, двама членове от 

членовете на МКБППМН, които внимателно и задълбочено проучваха 
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материалите, причините и предпоставките за извършването на 

противообществената проява, както семейната и приятелската среда на лицето. На 

всяко възпитателно дело присъства единият от родителите на детето или негов 

настойник. Съгласно изискванията на ЗБППМН, правата и законните интереси на 

малолетния или непълнолетния се защитават от негов доверен представител или 

адвокат, а в случаите, когато не присъства такъв,  функциите му се приемаха от 

представител  на Дирекция „Социално подпомагане”. Всеки отделен случай 

комисията разглеждаше преди всичко с желание да помогне да децата, те да се 

поправят и никога повече да не участват в прояви, които противоречат на закона, 

на морала и добрите нрави. Независимо, че децата са извършители на 

противообществени прояви,  МКБППМН подхождаше хуманно към тях, като 

целта и е да ги насочи към промяната на техните нагласи и ценностни ориентации 

в позитивна насока. 

При всичките подрастващите извършители на първото разгледано дело и взетите 

на него мерки са оказали положително въздействие и повторна проява не е 

допусната.  

При малолетните и непълнолетните приоритетно се прилагаше възпитателната 

мярка „Предупреждение” и  „Поставяне под надзор на обществен възпитател” 

През отчетния период МКБППМН е налагала мерки по чл. 15 от ЗБППМН по 

отношение на родителите и лицата, които ги заместват. 

За изминалата 2015 година не е прилаган чл.25 от ЗБППМН. 

IV. Консултативни кабинети и ценрове. 

Като помощен орган на МКБППМН през 2015 г. работи Консултативен кабинет. 

В кабинета се извършва консултативна и възпитателно – корекционна дейност на 

деца на възраст от 8 – 18 години и техните родители, както и дейности по 

програми, свързани с превенцията на противообществени прояви и престъпления 

на малолетни и непълнолетни. 

В Кабинета работи екип от специалисти – обществени възпитатели  и психолог, 

чиято дейност е регламентирана в глава VIII от ЗБППМН, Правила за работа на 

обществения възпитател, Етичния кодекс на работещите с деца и Статута на 

Консултативния кабинет. 

Консултативният кабинет подпомагаше МКБППМН в изпълнение на задачите по 

чл.10, ал.1 от ЗБППМН по предотвратяване и противодействие на 

противообществените прояви и престъпления, извършвани от малолетни и 

непълнолетни на територията на община Елена; извършваше корекционно – 

възпитателна дейност, в изпълнение на чл.41, ал.1 и ал.2 от ЗБППМН и 

индивидуална консултативна дейност, в изпълнение на възпитателните мерки по 

чл.13, ал.1, т.3 и мерките по чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН, разширяваше кръга от 

консултанти с подходяща квалификация, опит и умения за работа с деца, 

притежаващи висок морал и добро име в обществото. 

За 2015 г. през Консултативния кабинет са преминали 35 деца, заедно с техните 

родители, чрез покани за разговор, както и деца и родители,  потърсили помощ по 

собствено желание.  
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Консултативният кабинет функционира на следните принципи: 

 консултирене на деца с девиантно поведение – в начален и напреднал 

стадий; 

 проблеми с деца, възникнали в хода на разглеждане на възпитателните 

дела; 

 експертна оценка за диагностициране на психологичен проблем и 

планиране на подходящо въздействие. 

Консултативният кабинет осигурява на децата и техните родители квалифицирана 

помощ и знания за девиациите в поведението, за социалните патологии – 

опасности от рисково поведение, конфликти в семейството, прояви на агресия и 

насилие. Родителите се информират  за вредата от наркотиците и  видимите 

прояви на децата, употребяващи наркотични и психоактиви вещества. 

Приведените мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН чрез консултативния кабинет 

са две. Малолетнтите и непълнолетни лица, които започнат да посещават 

кабинета,  се променят само в положителна насока, като работата в кабинета  им 

помага да осмислят своето поведение. Родителите си взаимодействат с 

работещите в кабинета и това дава добри резултати.   

МКБППМН е насочила превантивно 7 деца към Консултативния кабинет. След 

проведените обучения за преодоляване отклоненията в поведението на малолетни 

и непълнолетни и беседи с родители по въпросите на възпитанието, младите хора 

не са „влизали в конфликт със закона”. 

Само в един от двата случая при наложена мярка по чл.15, ал.1, т.2, изпълнена от 

Консултативния кабинет, родителят отбеляза напредък, но това се оказа 

недостатъчно за промяна поведението на детето. 

За 2015 г. през Консултативния кабинет са преминали 20 деца, заедно с техните 

родители, които са  потърсили помощ по собствено желание. 

Като проблем  в дейността на кабинета може да отбележим , че родителите  с 

обида приемат  обстоятелството, че те или детето им трябва да посещават 

Консултативния кабинет. 

V. Обществени възпитатели. 

Година Плануван брой обществени 

възпитатели, утвърдени от МФ по 

закона за държавния бюджет 

Реално усвоени бройки 

обществени 

възпитатели за година 

Изразходвани средства 

по Наредба № 2 на 

ЦКБППМН 

2015 5 5 8 300 лв 

2016 5 

Прогноза 

за 2017 

5 

Обществените възпитатели в община Елена добре осъзнават отговорността, която 

поемат към децата, с които се занимават всекидневно. Приоритет в работата им 

през 2015 г. бяха срещите и разговори с деца, склонни към осъществяването на 
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противообществени прояви, срещи с родители и  взаимодействие със социалните 

работници. По време на учебната година обществените възпитатели консултират 

родители и деца с агресивно поведение и деца, които са потърпевши от насилие   

от страна на съучениците си, както и деца с много отсъствия от училище. 

В работата си обществените възпитатели прилагат съвременни модели на 

общуване с деца и родители, действат гъвкаво съобразно спецификата на всеки 

конкретен случай и залагат на познаването на детето и връзката си с него. 

Осигуряват на децата и родителите помощ и знания за девиациите в поведението, 

както и за социалните патологии – скитничество, трафик на хора, наркомании и 

др. Всички обществени възпитатели наблягат основно върху индивидуланата 

работа с детето – срещи, разговори, повишаване на мотивация за учебен труд и 

преодоляване на агресивно поведение. Превантивната дейност е тясно свързана с 

правораздавателната дейност на местната комисия и с корекционно-

възпитателната работа  на обществените възпитатели. 

Обществените възпитатели своевременно представяха месечните си отчетите, 

плановете за работа с малолетния/непълнолетния и индивидуални карти за лицата 

Контролът върху дейността им се осъществява от председателя и секретаря, а 

дейността им беше разглеждана на заседания на МКБППМН. 

Регулярно секретарят и председателят на МКБППМН извършваха контрол по 

отношение спазване графика на дежурство и документацията в Консултативния 

кабинет, съгласно правилника за работа на този помощен орган и при нужда се 

изготвяха предписания за отстраняване на нередностите.  

През 2015 г. под възпитателен надзор са били поставени 17 малолетни и 

непълнолетни. Нито едно от децата поставени под надзор на обществен 

възпитател не са извършили нови противообществени прояви и престъпления.  

За 2015 г. са поставени 8 деца под възпитателен надзор по чл. 41, ал. 1. МК не е 

срещала затруднения при прилагането на чл.41, ал.2. 

Дейността на обществените възпитатели включваше посещение в училището, в 

жилището на малолетните и непълнолетните, разговори с тях и техните родители. 

Индивидуалната работа с всяко едно от децата, която се базира на познаването на  

личностните му способности, поведението му и е свързана с полагане на 

конкретни грижи  за неговото развитие и възпитание.  

Освен индивидуалната, корекционно възпитателната работа с всяко едно от 

децата, обществените възпитатели участваха в заседанията по възпитателните 

дела, като водеха протоколите  и извършваха проверки при сигнали от страна на 

гражданите. Даваха отчет пред членовете на комисията за извършена работа с 

децата поставени под надзор и активно участваха във всички мероприятия, 

свързани с превенцията на противообществените прояви. 

През отчетния период МКБППМН не е срещала трудности при разходване на 

средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели, съгласно 

Наредба № 2 на ЦКБППМН.  

Секретарят на МКБППМН е извършвал квалификационни дейности на  

обществените възпитатели относно: прилагането на ЗБППМН и Статута на 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 

 

 13 

обществените възпитатели, проблеми на превенцията и др. Обществените 

възпитатели не са участвали в други квалификационни дейности. 

Няма случаи на намеса от кмета на Община Елена и други лица, извън местната 

комисия, в подбора  и определянето на обществените възпитатели. Одобрените 

обществени възпитатели притежават необходимата общообразователна 

подготовка и опит и отговарят на критерии, съобразени със ЗБППМН и Статута 

на обществения възпитател. Критериите за подбор на обществените възпитатели 

се основава на образование и специалност, практика, доказани умения и желание 

за работа с деца, личен и обществен авторитет.  

VI. Контролна дейност на местната комисия 

 Местната комисия работи добре с всички институции и организации на 

територията на Община Елена. Пълен синхрон в дейностите по превенция на 

престъпленията и противообществените прояви на малолетни и непълнолетни 

през годината имаше с Районна прокуратура – гр. Елена, инспектор ДПС, РУМВР, 

отдел „Закрила на детето”, УКБППМН и всички институции имащи отношение 

към децата. 

През 2015 г.  МК, съвместно с инспектор ДПС и служител на дирекция„Социално 

подпомагане”, са извършили 13 проверки съгласно разпоредбите на чл.5 Б, ал.1, 

чл.45, ал.1 и чл. 46, ал.1 от Закона за закрила на детето, изразяващи се в 

присъствие на лица под 18 години в питейни и увеселителни заведения, игрални 

зали, интернет клубове след 22 часа без придружител / пълнолетно дееспособно 

лице/. Забрана за продажба на тютюневи изделия на същите лица и недопускане 

на деца до обществени места, в които се предлагат програми с еротично и 

порнографско съдържание, забрана за употреба и разпространение на наркотици и 

наркотично вещества. 

Секретарят  на МК участва в обходи на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца. Проверките се извършват по предварително определен 

график, съвместно със служители от дирекция „Социално подпомагане” и 

служители на РУМВР.  Не са констатирани нарушения. 

Секретарят  на МК е член на координационния механизъм на територията на 

община Елена. Координационният механизъм през отчетния период е свикван три 

пъти при получаване на сигнал. Мултидисциплинарният екип на местно ниво  е 

създал съвместен план на действие между различните институции. Всеки един от 

участниците в Координационния механизъм  набелязва и предлага на останалите 

от екипа конкретни задачи по случая, които са в неговите правомощия.   

VII. Предложения от МКБППМН пред местни и централни органи. 

През 2015 г. МКБППМН не е правила предложения до местни и централни органи 

по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и тяхната социална 

защита и развитие. 
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VIII. Взаимодействие на местната комисия за БППМН. 

Взаимното сътрудничество е основен принцип в работата на институциите, които 

имат предмет на дейност закрилата на децата и създаването на по - добра среда за 

живот и развитие на подрастващите. 

През 2015 г. по осъществяване на превантивната, корекционно-възпитателната и 

организационната си дейност МКБППМН срещна пълна подкрепа и съдействие от 

страна на ръководството на общината, Районна прокуратура, Районен съд,  

инспектор ДПС,  РУМВР, УКБППМН, органи по образование, БМЧК, НПО и др.  

Организирани бяха съвместни мероприятия: 

 „Не на агресията” – Междуучилищен спортен празник, организиран 

съвместно с инспектор ДПС, органите по образованието и училищните 

комисии за борба срещу противообществени прояви на малолетни и 

непълнолетни; 

 „Аз познавам правилата за движение по пътищата”  организиран 

съвместно със служители на РУМВР – гр. Елена и училищните 

ръководства; 

 „Шанс за нашите деца - антиспин и антидрога”  и „Първи декември – 

световен ден за борба със СПИН” –   кампании, организирани съвместно с 

органите по образование. 

 Литературна вечер „Моята първа книжка с автограф“ – среща с Божана 

Апостолова – организирана съвместно с училищата и библиотеката;  

 Поетична вечер, посветена на Мина Тодорова. Участие в конкурса „…и 

мисля аз, чети си Тя…“ организирана съвместно с училищата и 

библиотеката; 

 Щафета по случай пети декември – годишнина от боевете край град Елена 

– организирана съвместно с РУМВР и училищата. 

Ежемесечно съвместно с ИДПС и БМЧК бяха организирани викторини и 

дискусии  на теми свързани с превенция на противообществените прояви, 

трафика на хора, превенция на ранните бракове, полова култура, наркотици и 

тютюнопушене. 

В системата от органи и институции, грижещи се за защита на обществения 

интерес и опазване живота, здравето и правата на децата, МКБППМН Елена има 

своето място и допринася за решаване проблемите на детската престъпност, 

общинската политика по превенция на асоциалното поведение сред децата, 

закрилата и защитата на подрастващите, съгласно разпоредбите на ЗБППМН.  

Отчитайки дейността на МКБППМН за 2015 година, става ясно, че постигането 

на положителни резултати в борбата срещу противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни е невъзможно без координиране на взаимодействието 

между институциите, работещи с децата. 

 



ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН В ОБЩИНА ЕЛЕНА ПРЕЗ 2015 ГОДИНА 
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IX. Квалификационна дейност на МКБППМН 

От 7 до 10 юни секретарят и председателят на МКБППМН участваха в 

национално съвещание на Местните комисии за БППМН, проведено в гр. Хисар. 

На съвещанието бяха представени следните теми: 

 „Усвояване на модели на поведение в отговор на провокацията”;  

 „Влиянието на психотравмиращите отношения в социалната среда за 

формиране на асоциалното поведение сред малолетните и 

непълнолетните”; 

 „Инструментариум за диагностика на социална зрелост”; 

 „Финансиране на дейността на МКБППМН; 

 „Неправителствени организации в политиките и дейностите по превенция 

на детското девиантно поведение”.  

На съвещанието бяха представени добри практики на колеги от местни комисии, 

както и обсъждането на казуси от практиката на комисиите. Всеки случай е 

индивидуален и налага различен подход за справяне, затова обсъждането на 

трудни казуси дава насока за евентуално решение. 

През 2015 г. обществени възпитатели обмениха опит с колегите  от други комисии 

в областта на превенцията на асоциалното поведение, младежки дейности и 

съвместната работа с ИДПС. 

Обмяната на опит и участие в обучения винаги дава положителни насоки в 

социалната работа на МКБППМН, затова и тази година отчитаме необходимостта 

от участие в различни форми на квалификация на национално ниво и 

организиране на местно ниво на семинари, тренинги и обучения. 

X. Планувани и изразходвани средства по Наредба № 3 

Планувани средства за 2015 г. Изразходвани средства за 2015 г. 

1000.00 лв 350.00 лв 

XI. Финансова прогноза за 2016 г. 

Получени 

средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 

2015 г. /лева/ 

Изразходвани средства 

от МКБППМН за 2015 

г. общо /лева/ 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2016 г. /лева/ 

Необходими 

средства за 2017 г. - 

общо 

23 750 лв 22 747 лв 24 950 лв 28 500 лв 

XII. Идеи и предложения 

МКБППМН предлага средствата за социално - превантивна дейност на комисиите 

да бъдат увеличени с цел по-добро обезпечаване на планираните мероприятия. 

Както и на централно ниво да се организират квалификационни семинари с 

участието на членовете на МК, както и обучителни форми за обществени 

възпитатели и специалисти,  работещи по противодействие на детската 
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престъпност и защита на децата, тъй като не е възможно да  се реализират всички 

идеи за квалификация на ангажираните в системата за БППМН.  

 

XIII.   

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:     Йордан Димитров - зам. кмет на община Елена 

      гр. Елена, ул. “Иларион Макариополски” № 24 

      тел. 06151 62-61, факс 06151 65-10 

      моб. тел.:0879119777 

      e-mail: zamkmet@elena.bg 

 

СЕКРЕТАР:     Десислава Шопова - секретар МКБППМН 

       гр. Елена, ул. “Иларион Макариополски” № 24 

  тел. 06151 62-61/321  

       моб. тел.:0879 910 628 

          e-mail: mk@elena.bg 

 

ИНСПЕКТОР ДПС:    Петър  Недялков - РУМВР – Елена, ИДПС 

       тел. 06151/ 61-77, 06151/ 62-48 

       моб. тел.:0887 223299 

 

НАЧАЛНИК ОЗД:          Иван Савов - Дирекция “СП” 

       тел. 06151 68-52 

                                            моб. тел. 0882826379 

 

КОНСУЛТАТИВЕН    Красимира Стойкова  

КАБИНЕТ:                      психолог 

       0889714752 

  e-mail: kras44@abv.bg 
 

 

Допълнителна информация може да получавате и на сайта на МКБППМН – Елена 

mk.elena.bg 


