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 І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ 
 

1.  Законосъобразност на състава  

Съставът на МКБППМН за 2017 година е определен със заповед № РД.02.05-514/ 17.08.2017 

г. на кмета на община Елена. Съгласно чл. 6, ал.2 от ЗБППМН, местната комисия през 

отчетния период работи в състав от 11 души в т.ч. – председател, секретар и 9 членове, сред 

които педагогически състав, инспектор ДПС, експерти от общинска администрация, както и 

правоспособен юрист.  

Съгласно ЗБППМН председател на МКБППМН е заместник - кмет хуманитарни дейности 

към община Елена. 

 

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН  

Секретарят е назначен на щат към общинска администрация - Елена на трудово 

правоотношение.  

   
 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Комисията  в изпълнение на 

следните области на дейност? 

 

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.  

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата. 

 

 Брой обхванати деца (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

250 45 35 90 80 
                                  

 

 Брой повтарящи ученици (Таблица 2). 

 

 

Таблица 2. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

3 0 0 3 0 
 

 От представения в табл. 1 брой обхванати деца, колко имат проблеми с 

адаптацията в училище и от коя възраст са.  
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Таблица 3. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

30 0 0 20 10 

                                  

 

Причини за проблемите с адаптацията на децата: 
Основен проблем с адаптацията имат непълнолетните деца от ромски произход. Те не се 

записват или отпадат рано от образователната система, но дори и записани и посещаващи 

учебните занятия, учениците от ромски произход получават по-ниско от средното качество 

на образователната услуга. На територията на община Елена функционират 5 / пет/ училища, 

от които едно начално училище, 3 /три/ основни и средно училище. Основните училища са в 

селата – Майско, Константин и Беброво. Трудно се адаптират децата, които се  преместват от 

селските училища – в града, за да продължат своето образование или предпочитат да се 

обучават в града. Причините затова са недостатъчното ниво на владеене на български език, 

което води до незадоволителни резултати в училище; бедността също е основен фактор за 

нередовното посещаване и ранното отпадане от образователната система. Ромските деца 

трудно се социализират и често им е необходима допълнителна педагогическа и 

психологическа подкрепа. 

 

  1.1.2. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с 

Решение на МС № 373 от 05.07-2017 г. 

 

Таблица 4. Посетени семейства на деца, подлежащи на образование. 

 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

308 55 31 142 80 
 

 

Таблица 5. Брой проведени разговори с родители  

Общо Бащи Майки 

160 20 140 

 

Таблица 6. Брой записани деца в училище, след посещенията и разговорите с 

родителите. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

10 1 1 1 7 
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Таблица 7. Брой деца, продължили трайно да посещават училище след 

посещенията и разговорите с родителите им. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

10 1 1 1 7 

 

 

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 8. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към 

МКБППМН за 

консултиране на деца 

и родители 

1 0 Децата в риск, 

непосещаващи 

училище 

1 

1 0 Отговорни родители – 

в помощ на 

проблемните деца 

- 

 

 

1.1.4.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

 

Таблица 9. 

Брой работни срещи за 

обсъждане на казуси (на 

проблемни деца). 

Брой участия в обучения 

по превенция на 

МКБППМН 

Теми 

1 1 Проблеми с 

адаптацията на 

непълнолетните 

деца в риск от 

насилие 

 

 

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни: 

не са осъществени 

 

 

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца.  

1.2.1. Превантивна работа с родители. 

 

Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите. 

Видове дейности Бащи Майки 

Психологическа 

подкрепа 
0 2 
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1.2.2. Дейности по превенция на престъпността, здравно и сексуално 

образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно родителство и др. 

Таблица 11.  

Брой мероприятия за превенция на 

престъпността 

Теми 

1 „Не на агресията” 

1 „Кражба на лична информация” 

1 „Техники за самозащита“ 

1 “Тормоз - заплахи, грубости” 

 

Таблица 12. 

Брой мероприятия за превенция на 

употребата на наркотични 

вещества, алкохол и тютюнопушене 

Теми 

1 „Шанс за нашите деца-антиспин и 

антидрога“-здравно-информационна 

кампания 

1 „Видовете наркотици и вредата от тях“ 

1 Съвместни проверки за установяване 

спазването на условията и реда, при 

които се осъществява специализирана 

закрила на децата на обществени места 

съгласно разпоредбите на чл.5б, ал.3 

от Закона за закрила на детето и чл.54, 

т.1 от Закона за здравето с оглед 

спазване на въведените забрани за 

продажба и сервиране на спиртни 

напитки на лица под 18 години и 

забрана за продажба на тютюневи 

изделия на същите лица. 

 

1 Провеждане на лекции и беседи за 

наркотичните зависимости сред 

подрастващите от РУМВР- Елена 
 

 

Таблица 13. 

Брой мероприятия за превенция на 

трафика на хора 

Теми 

1 „Безопасен интернет” 

1 „Достоверност на информацията” 

1 „Неподходящо съдържание” 

1 „Трафик на хора” 

1 “Опасностите,които дебнат от 

интернет” 

1 “Педофили, порнография, вируси, 

измами” 

 

 

Таблица 14. 
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Брой мероприятия за превенция на 

противообществени прояви и 

престъпления по жп-транспорта  

Теми 

0 - 

 

 

 

 

Таблица 15. 

Брой програми на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

Теми 

Брой проекти на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

0 

Брой проведени общински 

стратегии на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

0 

 

Таблица 16. 

Брой спортни мероприятия Теми 

1 “Спортувай с мен” – игри с „Идея 

спорт“ 

1 “Млад огнеборец” – игри със РСПБЗН 

1 „Състезание с велосипеди” – с РУМВР 

1 „Състезание по хокей на трева, 

футбол, стрелба с пражка в цел и 

народна топка“ 

1  „Не на агресията”- състезание 

1 “Пътна безопасност” 

1 „Пей, танцувай и се забавлявай“ 

 

 

Таблица 17.  

Брой мероприятия за здравно 

образование 

Теми 

1 Провеждане на кампания по повод 1 

декември- международен ден за борба 

със СПИН 

1 “Как да окажа първа помощ, ако се 

наложи” 

1 Провеждане на информационни 

кампании сред учениците по 

проблеми, свързани със здравословния 

начин на живот и разпространение на 

брошури 

1 Шанс за нашите деца-антиспин и 

антидрога“-здравно-информационна 

кампания 
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Таблица 18.  

Брой мероприятия за сексуално  

образование 

Теми 

1 Провеждане на кампания по повод 1 

декември- международен ден за борба 

със СПИН 

1 Провеждане на информационна 

кампания за повишаване на 

информираността на децата за 

разпространението на ХИВ/СПИН и 

други болести, предавани по полов 

път. Риск от преждевременно водене 

на полов живот в ранна детска възраст. 

1 Шанс за нашите деца-антиспин и 

антидрога“-здравно-информационна 

кампания 

 

Таблица 19.  

Брой мероприятия за превенция на 

ранни бракове 

Теми 

1 „Риск от преждевременно водене на 

полов живот в ранна детска възраст“ 

 

Таблица 20.  

Брой обучения за отговорно 

родителство 

Теми 

1 Отговорни родители – в помощ на 

проблемните деца 

 

1.2.3. Работа със здравни медиатори, НПО, ромски лидери и семейства. 

 

Таблица 21. 

Брой обучение съвместно със 

здравни медиатори 

Теми 

0 - 

 

Таблица 22. 

Брой мероприятия с НПО Теми 

1 “Спортувай с мен” 

 

 

 

Таблица 23. 

Брой съвместни дейности с ромски 

лидери 

Теми 

0 - 

 

 

Таблица 24. 

Брой обучения на ромски семейства Теми 

0 - 
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1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

 

Таблица 25. 

Родители Настойници Попечители 

Бащи Майки Мъже Жени Мъже Жени 

0 5 0 0 0 0 
 

 

1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

 

 

Таблица 26. 

Участници Брой дейности Вид дейности 

Родители 1 психологическа 

Настойници 0 - 

Попечители 0 - 

 

 

1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство. 

 

Таблица 27. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                                  

 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия. 

 

Таблица 28. 

Брой 

образователни 

мероприятия 

Теми Участни

ци 

родители 

Участниц

и 

малолетни 

Участници 

непълнолет

ни 

1 „Откриване и снемнане 

на дактилоскопни 

следи“ 

0 30 42 

1 „Безопасен интернет“ 0 27 30 

1 „Запознаване с 

оборудването на МВР“ 
0 30 50 

1 „Видовете природни 

бедствия и начините за 

спасяването от тях” 

0 15 65 

1 „Правила за движение“ 0 30 22 

1 „Задълженията на 

полицаи и 

пожарникари“ 

0 24 52 

1 „Пожарна 

демонстрация“ - 

РСПБЗН 

0 24 52 
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Таблица 29. 

Брой социални 

мероприятия 

Теми Участни

ци 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 Великден във всеки 

дом  
2 0 15 

1 Коледа за всички 2 0 13 
 

 

Таблица 30. 

Брой здравни 

мероприятия 

Теми Участни

ци 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 “Как да окажа първа 

помощ, ако се 

наложи” 

0 10 25 

1 Шанс за нашите деца-

антиспин и 

антидрога“- 

здр.информац. 

кампания 

0 30 70 

1 Провеждане на 

кампания по повод 1 

декември- 

международен ден за 

борба със СПИН 

20 21 39 

1 Провеждане на 

информационни 

кампании сред 

учениците по 

проблеми, свързани 

със здравословния 

начин на живот и 

разпространение на 

брошури 

0 30 35 

 

1.4.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и програми: 

 

1.4.1. Национални стратегии. 

 

 

Таблица 31. 

Брой национални 

стратегии 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 - 0 0 0 
 

 

           1.4.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, 

съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите на 

МБППМН. 
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Таблица 32. 

Брой общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

 0 - 0 0 0 
. 

 

1.4.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни кампании. 

 

Таблица 33. 

Брой реализирани програми за 

превенция и противодействие на 

детското асоциално поведение 

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                         

 

 

Таблица 34. 

Брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение  

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

5 0 0 5 0 
                         

 

 

1.4.3.1. Брой консултирани деца и родители от МКБППМН и нейните органи. 

 

Таблица 35. 

Общ брой 

консултирани деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

14 5 1 7 1 
 

 

 

1.4.3.2. Брой консултирани деца, съвместно с родители им, от МКБППМН и 

нейните органи. 

Таблица 36. 

Общ брой 

консултирани деца, 

съвместно с 

родителите им 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

19 5 1 7 1 
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1.4.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната   стратегия   

за   борба   с   наркотиците (2014-2018 г.).  

 

Таблица 37. 

Брой информационни кампании 

по превенция на наркоманиите, 

употреба на алкохол и 

тютюнопушене 

Теми Участ

ници 

родите

ли 

Участниц

и 

непълноле

тни 

1 Провеждане на 

лекции и 

програми за 

наркотичните 

зависимости сред 

подрастващите 

0 100 

1 „Шанс за нашите 

деца-антиспин и 

антидрога“-

здравно-

информационна 

кампания 

0 100 

1 „Видовете 

наркотици и 

вредата от тях“ 

0 45 

 

 

Таблица 38. 

Брой програми за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участ

ници 

родите

ли 

Участни

ци 

непълнол

етни 

0 - 0 0 
 

 

Таблица 39. 

Брой проекти за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 - 0 0 

 

 

Таблица 40. 

Брой програми за работа със 

семейства в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

 

Таблица 41. 

Брой проекти за работа със семейства 

в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 



 12 

 

Таблица 42. 

Брой програми за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 
 

. 

 

Таблица 43. 

Брой проекти за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

 

 

Таблица 44. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

наркотици. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

3 0 0 3 0 

 

 

 

Таблица 45. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

алкохол. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                                

 

 

Таблица 46. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

тютюпушене. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

12 4 2 6 0 

                           

 

Таблица 47. 

Брой деца, консултирани съвместно 

с родители, във връзка с употребата на 

наркотици и алкохол. 

Брой съвместни консултации 

3 2 

 

 

Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали. 
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Видове (плакати, 

брошури, флаери, др.). 

Тираж Теми 

значки 400 „Не на агресията“ 

брошури 200 Център за превенция, 

творчество и спорт 

 

 

Таблица 49. 

Брой проведени 

проучвания за нагласи 

за употреба на 

наркотични вещества, 

алкохол и 

тютюнопушене. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 - 0 0 0 
 

1.4.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и 

противодействие на трафика на хора: 

 

1.4.5.1.  Програми за превенция. 

 

Таблица 50. 

Брой програми за 

превенция 

Теми Уча

стн

ици 

род

ите

ли 

Участн

ици 

малолет

ни 

Участни

ци 

непълно

летни 

0 - 0 0 0 

 

1.4.5.2. Информационни кампании: 

 

Таблица 51. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 „Безопасен 

интернет“ 
0 27 30 

1 „Достоверност на 

информацията” 
0 0 20 

1 „Неподходящо 

съдържание” 
0 12 25 

1 „Трафик на хора” 0 24 36 

1 “Опасностите,които 

дебнат от интернет” 
0 18 30 

1 “Педофили, 

порнография, 

вируси, измами” 

0 10 20 

 

1.4.6. 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:   
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Таблица 52. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”. 0  

Брой разпространени материали 0  

Брой на информационните кампании в училищата 0  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

 0  

 

 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с 

екстремистки или радикален характер. 

 

 

Таблица 53. 

Брой дейности по разпознаване, идентификация 

и корекционно-възпитателна работа с 

непълнолетни, които споделят идеи или 

принадлежат към организации с екстремистки 

или радикален характер 

Теми  Участници 

непълнолетни 

0 - 0 
 

 

 

2.1.  Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или 

принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити престъпления по 

расистки подбуди или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство 

в радикални групи, или организации. 

 

Таблица 54. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

 

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършващи 

противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа 

омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в 

радикални групи и организации. 

 

Таблица 55. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
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2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на 

техните малолетни и непълнолетни извършители. 

 

Таблица 56. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
 

 

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати: 

 На територията на общината не са налице противообществени прояви, извършвани от 

футболни агитки, както и такива, мотивирани от расова, верска и етническа омраза или като 

резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи и организации, 

поради което МКБППМН не е предприела мерки в тази насока. 

 

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със социалната 

закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ   (чл. 10 от ЗБППМН).  

 

Таблица 57. 

Брой дейности  Теми 

0 - 

 

Таблица 58. 

Брой инициативи  Теми 

0 - 
 

 

3.1.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 социални услуги. 

 

Таблица 59. 

Общ брой 

деца 

насочени от 

МКБППМН   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
 

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност 

с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  
През 2017 г. МКБППМН е ангажирана с един непълнолетен, освободен от СПИ – с. 

Драгоданово, за което е уведомена ЦКБППМН и Министерството на образованието и 

науката.  

От месец август 2017 г. Георги Димитров посещава консултативен кабинет към МКБППМН, 

грижа за неговата социализация полага й обществен възпитател – психолог, като основна 

насоченост при работа с него са създаването на нови, трайни навици и умения за 
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самостоятелно справяне с ежедневните и перспективни задачи и преосмисляне на 

престъпното му поведение. 

 

3.2.1. Колко контакта с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, 

са осъществени. 

 

Таблица 60. 

Общ 

брой 

деца   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

1 0 0 1 0 
                                  

 

3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани. 

Спрямо освободеният от СПИ се прилага комплекс от психологически и социални мерки за 

подкрепа, посещавайки консултативният кабинет към МКБППМН. 

 

3.2.3. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито 

деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в 

тези заведения.  
Първите консултации са осъществени съвместно с родителя на освободения от СПИ. 

Разяснени са последващите действия, ако не е налице корекция в поведението на 

непълнолетния, както и задължението му да посещава консултативния кабинет. Предложена 

е психологическа помощ на родителя, за да осъществява последващ контрол върху детето. 

 

3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ  (брой, 

причини).  

 

Таблица 61. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ 0 - 

СПИ 0 - 

 

  3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогически съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал – по какви причини?  

През 2017 г. МКБППМН – гр. Елена няма предложени за настаняване малолетни и 

непълнолетни във ВУИ или СПИ или настанени такива. Секретарят не е вземал участие в 

заседанията на педагогическите съвети. 

 

 3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетнии и 

непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно 

осъдени. 

 

Таблица 62. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ, 0 - 

ВУИ 0 - 

ПД 0 - 

Приюти за безнадзорни 0 - 
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деца 

Условно осъдени 0 - 

 

 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 

 

Таблица 63. 

 Брой дейности Видове дейности 

Продължаване на 

образованието 

0 - 

 

 

3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални проблеми. 

 

Таблица 64. 

 Брой дейности Видове дейности 

Уреждане на битови и 

социални проблеми 

0 - 

 

 

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа.  

  

Не са осъществени действия за съдействие на намиране на работа 

 

3.6. Създаден 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.). 

Конкретни дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, 

професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането 

на работа. Постигнати резултати. 
Условно осъдени на територията на общината за отчетния период няма. Едно непълнолетно 

лице е освободено от СПИ, което е неучащ, неработещ, но спрямо него се прилагат мерки по 

чл. 41, ал. 1 г) от  ЗБППМН. Към момента няма регистрирана, извършена от него 

противообществена проява.  

 

Таблица 65. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продъл-

жили 

образова-

нието си 

Брой на 

обхванати 

в обучения 

и 

програми 

за квали- 

фикация 

Брой на 

професио-

нално 

ориенти- 

рани и 

консулти-

рани 

 

Брой на 

започна-

лите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

1 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 0 0 0 0 0 



 18 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

Условно 

осъдени 
0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 
0 0 0 0 0 

 

 

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни.  
МКБППМН ежегодно, чрез писмо, изисква от районният съд на територията на общината 

данни за условно осъдените непълнолетни лица за период от 01.01 – 31.12 на текущата 

година. 

МКБППМН ежегодно, чрез писмо, изисква от Пробационната служба  - гр. Елена към ОС 

“Изпълнение на наказанията”,  данни за осъдените на пробация непълнолетни за съответната 

година 

 

 

Таблица 66. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 

 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  
Не са налице проблеми при образуването, разглеждането и вземането на решения по 

възпитателни дела. 

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали при 

разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или доклади – 

брой и причини.  
Няма неучаствали представители на ДСП – ОЗД. Те се информират своевременно с писмо, а 

когато са членове на комисията й копие от заповедта за назначаване. 

 

3.   Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и съда 

при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане 

на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  Предписания от 

прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на повторни нарушения.  
Не са констатирани законови нарушения или нередосвности при образуването или в процес 

на разглеждане на възпитателните дела. Няма изготвяни предписания и препоръки към 

Комисията.   

 

4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от 

повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица в 

дейността на системата от МКБППМН. Представете и степените (ниска, средна, 

висока).  
МКБППМН – гр. Елена няма изготвени “оценки на риска” за отчетната година. 

5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от ЗБППМН. 

Причини.  
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Не се срещат 

6.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от ЗБППМН. 

Причини.  
Не се срещат 

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. 

Причини.  
През 2017 г. едно лице е с повече от една противообществена проява, за която му е наложена 

по-тежка възпитателна мярка - „Поставяне под възпитателен надзор на обществен 

възпитател“. Причините са комплексни – нежелание от страна на непълнолетния да се 

адаптира и контролира действията си. Неподатлив на психологическо въздействие. От 

10.09.2017 г. е пълнолетен и възпитателният му надзор е прекратен.  

 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело.  
Първото дело е с наложена мярка „Предупреждение“, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН. 

 

7.2.  Наложени мерки на последващите дела.  
Следващата наложена възпитателна мярка е  „Поставянепод възпитателен надзор на 

обществен възпитател “, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН, за срока до навършване на 

пълнолетие – 10.09.2017 г. 

 

8.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми при 

налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН?  
Не са налагани глоби по чл. 25 от ЗБППМН 

 

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Наименование на помощния орган.  
Консултативен кабинет по проблемите на детската личност към МКБППМН и Център за 

превенция, творчество и спорт към МКБППМН /открит е м. ноември 2017г./ 

 

2. Центърът за превенция (кабинет) има ли статут и функционира ли в 

съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут на Център за 

превенция /консултативен кабинет/ е предоставен на Националното съвещание в Хисар 

през 2017 г.)  
Да, Консултативния кабинет функционира в съответствие с изискванията на ЦКБППМН 

 

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета).  
Консултативният кабинет е помощен орган към МКБППМН и има за цел консултиране на 

деца с девиантно поведение в начален и напреднал стадии, както и деца с проблеми, 

възникали в хода на разглеждане на възпитателни дела. Родители, възпитатели и учители 

също могат да се възползват от услугите на кабинета. 

Центърът за превенция, творчество и спорт към МКБППМН е открит е м. ноември 2017г. 

с основни цели: придобиване, формиране и развитие на умения и компетентности от деца и 

младежи на възраст от 8 до 18 години, които да участват в теоретични и практически 

обучения с възпитателна и превантивна насоченост. Приоритет в дейността на Центърът е 

начинът на поведение и общуване на младежите в обществото и  уважение към 

институциите. 

 

3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния кабинет) през 

2017 г.  
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Преминалите през консултативният кабинет през 2017 г. са 19 човека – 14 деца и 5 

възрастни. Няма консултирани учители и възпитатели. 

Центърът за превенция, творчество и спорт, започва дейността си с 50 /петдесет/ малолетни и 

непълнолетни, като първите обучения са извършени от РДПБЗН – гр. Елена.  

 

3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи.  
Всички проведени дейности от консултативният кабинет са реализирани успешно, като част 

от консултациите са еднократни, а други ще продължат и през настоящата година. 

 

3.3. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 

непълнолетни, и разделени по пол).   
Няма налагани и приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН. 

 

3.4. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители 

(майки или бащи).  

Няма налагани мерки спрямо родители по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН- „задължаване да 

посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието“ 

 

3.5. Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от Центъра 

(консултативния кабинет).  
Преминалите през консултативният кабинет през 2017 г. са 19 човека – 14 деца и 5 

възрастни. Няма консултирани учители и възпитатели. 

Центърът за превенция, творчество и спорт, започва дейността си с 50 /петдесет/ малолетни и 

непълнолетни, като първите обучения са извършени от РДПБЗН – гр. Елена.  

 

3.6. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на мерки за 

въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния кабинет).  
Не са налагани мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН.   

 

3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промеми в резултат 

от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15.  
Не са налагани мерки по чл. 15 от ЗБППМН спрямо родители, за които е устаниовено в хода 

на възпитателното дело, че не полагат достатъчно грижи за отглеждане и възпитание на 

детето. 

 

3.8. Брой консултирани (обучени) възпитатели, педагогически съветници, 

учители, училищни психолози, сътрудници на НПО и други в превантивната работа с 

деца.  
Няма консултирани възпитатели, педагогически съветници, учители, училищни психолози, 

сътрудници или друго органи, ангажирани в работата с проблемни деца. 

 

3.9. Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща позитивна 

промяна на асоциалното поведение на децата им.  
По предложение на класният ръководител на училището в с. Майско са изпратени за 

посещение в Кабинета родителите на 5 /пет/ деца.Те срещат затруднение при комуникацията 

с децата си или е възникнал някакъв психологически проблем в ежедневното общуване. 

 

4. Брой приведени в изпълнение мерки чрез центровете и кабинетите. 

 

4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН.  

Няма налагани мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН. 
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4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН.  

Няма налагани мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН. 

 

5.  Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл. 13 чрез 

центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни и не са извършени нови 

противообществени прояви.  
През отчетната година няма налагани мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН. 

  

6. Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо родителите по чл. 15 

чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни за позитивна промяна 

на родителското им поведение.  
През отчетната година няма налагани мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН 

 

7. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра 

(консултативния кабинет).  

14 /четиринадесет/ са децата насочени превантивно към Кабинета. При част от тях се работи 

ежемесечно, а на други е оказана еднократна помощ. 

 

8. Брой родители, превантивно насочени към Центъра (консултативния 

кабинет).  
5 /петима/ родители са посетили Кабинета доброволно или по препоръка на класните 

ръководители на децата им, тъй като срещат затруднение при комуникацията с децата си. 

Всички те са от ромски произход. Наблюдава се положителна промяна в поведението. 

 

9. Брой деца, консултирани в Центъра за превенция (консултативния кабинет), 

освен в изпълнение на мярката по чл. 13, ал.1, т. 3.  
14 /четиринадесет/ са децата насочени превантивно към Кабинета. При част от тях се работи 

ежемесечно, а на други е оказана еднократна помощ. 

 

10. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция (консултативния 

кабинет), освен мярката по чл.15, т. 2.  
5 /петима/ родители са посетили Кабинета доброволно или по препоръка на класните 

ръководители на децата им, тъй като срещат затруднение при комуникацията с децата си. 

Всички те са от ромски произход. Наблюдава се положителна промяна в поведението. 

 

11. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния кабинет). 

Не се наблюдават проблеми във функционирането на Кабинета.  

 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 

Таблица 67. 

 

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 

2017 5 5 5830 лв. 

2018 5 

Прогноза за 2019 6 
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1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба № 2 

на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. 

юни, 2017 г.  
Към МКБППМН – гр. Елена, дейността обществен възпитател осъществяват четирима 

педагози и един психолог, разпределени по един във всяко училище. Те оказват помощ на 

родителите и децата в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните. 

Оказват ежедневен контрол върху поведението на децата в училище и информират 

своевременно родителите и МКБППМН. На територията на община Елена ефектоивно се 

изпълнява мярката „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“. 

 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на 

обществените възпитатели.  
Не се възникнали проблеми при разходването на средставата, предвидени за обществени 

възпитатели. 

 

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого 

са организирани и по чия инициатива?  
Не са провеждани кваификационни срещи през отчетната година. 

 

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
Всички обществени възпитатели – 5 /петима/. 

 

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната 

комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели.  

Не е необходима. 

 

6. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията 

на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените 

възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.  
Не се извършва оценяване на  дейността на обществените възпитатели. 

 

6.1. Брой изготвени оценки.  
Няма изготвени оценки. 

 

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията).  
0 /нула/ 

 

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло 

отговаря на изискванията /очакванията/).  

0 /нула/ 

 

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/).  

0 /нула/ 

 

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение).  
0 /нула/ 
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6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията).  

0 /нула/ 

 

 

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените възпитатели, 

получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/) и 

4 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/), съгласно 

изискванията на ЦКБППМН. 
Не са провеждани кваификационни срещи през отчетната година. 

 

7.1. Теми – брой и видове.  
Проведена е една работна среща, целяща обмяна на опит между обществените възпитатели с 

цел – координация на работата. Разисквание теми са свързани с мерките, които следва да се 

предприемат за ограничаване на насилието между деца, за адаптирането на деца с проблеми 

в общуването и деца – престъпници от ранна детска възраст.  

 

 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  

 

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати.  

На територията на община Елена функционира само детска педагогическа стая. МКБППМН 

работи в тясно сътрудничество с инспектор ДПС, като редовно той е включван в заседанията 

на комисията. Всички мероприятия, организирани от МКБППМН се осъществяват 

съвместно. Регулярна дейност са проверките за установяване спазването на условията и реда, 

при които се осъществява специализирана закрила на децата на обществени места, съгласно 

разпоредбите на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето и чл.54, т.1 от Закона за здравето с 

оглед спазване на въведените забрани за продажба и сервиране на спиртни напитки на лица 

под 18 години и забрана за продажба на тютюневи изделия на същите лица. 

 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 

постигнати резултати.  
Не е осъществяван контрол върху дейността на настойниците и попечителите. МКБППМН 

не е сигнализирана за неизпълнение на задълженията. 

 

3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните 

(чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

Няма работещи непълнолетни по ЗБППМН на територията на общината.. 

 

4. Проверки, извършени 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. Участие на местната 

комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се 

посочат конкретните дейности.  
Съвместно с инспектор ДПС се извършват ежемесечни проверки за установяване спазването 

на условията и реда, при които се осъществява специализирана закрила на децата на 

обществени места, съгласно разпоредбите на чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето и 

чл.54, т.1 от Закона за здравето с оглед спазване на въведените забрани за продажба и 
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сервиране на спиртни напитки на лица под 18 години и забрана за продажба на тютюневи 

изделия на същите лица. 

Комисията за кризисна интервенция по Координационния механизъм, включва и 

председателя на МКБППМН. През изминалага година не са установени деца – жертви или в 

риск от насилие, както й не са получавани сигнали за такива. 

 

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  
Мобилната група за установяване на скитащи и просещи деца ежемесечно извършва 

проверки на територията на общината, като не са установени такива за 2017 г.  

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

МКБППМН работи успешно с всички институции на територията си. Не се срещат проблеми 

в хода на дейността й. 

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за 

какви нарушения?  
Не са констатирани нарушения спрямо контролираните органи. 

 
 
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА 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  

В хода на ежедневната си дейност МКБППМН си взаимодейства ефективно с органите на 

Районна прокуратура, Районен съд, РУМВР, ДПС, Дирекция “Социално подпомагане”, 

училищното ръководство и педагози на територията на общината. Работни срещи по 

проблемите с детската престъпност се осъществяват, както индивидуални, така и колективни 

с гореописаните органи, чрез което се цели ограничаване на престъпността и елиминиране на 

факторите, които я обуславят.   
 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.  

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

 

1. Инспектори ДПС – брой и теми.  

Инспекторът от ДПС участва в организацията и реализирането на повечето мероприяти от 

календара на събитията на МКБППМН. За пръв път на територията на общината се 

реализита инициативата „Лятна детска академия“, съвместно с РУМВР и РДПБЗН – гр. 

Елена. „Не на агресията“ също се осъществява съвместно; „Шанс за нашите деца-антиспин и 

антидрога“ и редица други информационни кампании. Инспектор ДПС участва активно и в 

проверките чл.5б, ал.3 от Закона за закрила на детето и чл.54, т.1 от Закона за здравето с 

оглед спазване на въведените забрани за продажба на алкохол и тютюневи изделия. 

Мобилните групи, осъществяващи ежемесечен обход за предотвратяване на скитничество и 

просия са под надзора на инспектор ДПС. 

 

2. Училища и детски градини. Брой и теми.  
„Не на агресията“ – спортното състезание, което се реализира с помощта на училищното 

ръководство. “Пътна безопасност”, образователна инициатива на МКБППМН в която освен 

началните училища се включват и деца от детските градини. “Спортувай с мен” – игри с „ 

Идея спорт“, чиято цел е здравословен начин на живот. Приложните изкуства – 

„Изработване на охльовчета или бухалчета от природни материали“, с насоченост към най – 
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малките. Реализирани са срещи с училищните комисии по проблемите с адаптацията на 

непълнолетните деца в риск от насилие, както и кампанията “отговорни родители – в помощ 

на проблемните деца”. Активни в участието си са и ученици – членове на БМЧК, които 

движейки се сред младите хора обменят идеи и посочват потребностите им. 

  

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). 

С Дирекция за социално подпомагане се работи в комисията за кризисна интервенция по 

Координационния механизъм. Те вземат основано участие при разглеждането на 

възпитателни дела и вземане на решения по тях. Съвместна е дейността при извършване на  

проверките чл. 5 Б, ал. 3 от Закона за закрила на детето и чл. 54, т. 1 от Закона за здравето с 

оглед спазване на въведените забрани за продажба на алкохол и тютюневи изделия; работата 

на мобилната работа за установяване на скитащи и просещи деца. 

 

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

Съвместната дейност с прокуратурата се изразява в обмен на информация, късаеща текущата 

дейност на МКБППМН. 

 

5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. 

Брой и теми. 

ЦПРЛ работи активно с малолетни деца, като основната цел е да  се самодисциплинират, да 

развиват интересите, способностите и потребностите си. Центърът дава възможност за 

индувидуално представяне в областта на изкуствата, спорта, науката и техниката. 

Ангажираното ежедневие на децата е една перспектива за бъдеще без противообществени 

прояви и отклонения в поведението. 

МКБППМН организира конкурси, викторини и занимания по интереси, в които дейно 

участие вземат децата от Центъра. 

 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване.  

Не са констатирани проблеми при взаимодействието между институциите. 

 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия 

и теми, включени в програмите на семинарите.  
МКБППМН е организирала няколко информационни срещи с насоченост – родители, деца, 

обществени взъпитатели, училищни педагози, инспектор ДПС, здравни медиатори. 

Насочена към родителите: Отговорни родители – в помощ на проблемните деца 

Насочени към децата: За първа година МКБППМН проведе детска лятна академия на 

територията на общината, в която участие взеха над 300 деца. Целта на академията беше 

опознавателна, образователна и възпитателна за участниците. Инициативата беше 

реализирана съвместно с РУМВР, РСПБЗН, фелдшер от ЦСМП, БМЧК и Община Елена. 

През двата месеца, академиците се срещнаха с представители на институциите, от които 

научиха ползотворни неща. Основни теми, които бяха засегнати са: „Опасностите, които 

дебнат от интернет“, „Трафикът на хора“, Задълженията на пожарникари и полицаи“, 

„Видовете наркотици и вредата от тях“, „Начините за реагиране при пожар“, „Правилата за 

движение“, „Снемане на отпечатъци от местопрестъплението“. Достъпно поднесени бяха и 

здравните беседи на тема: „Кака да окажа първа помощ, ако се наложи“. Децата в академията 

се забавляваха с момичетата от БМЧК - „Пей, танцувай и се забавлявай“.; спортуваха 

активно в надпревара по народна топка, футбол, стрелба с пражка в цел и хокей на трева. 
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Професионални спортисти от „Идея спорт“ организираха игри по интереси на тема 

„Спортувай с мен“. 

„Млад огнеборец“ – провежда се съвместно с РСПБЗН. 

Провеждане на лекции и програми за наркотичните зависимости сред подрастващите, 

рисковете от преждевременно водене на полов живот и аборт в ранна детска възраст, 

Провеждане на информационни кампании сред учениците по проблеми, свързани със 

здравословния начин на живот и разпространение на брошури. 

Работна среща с обществените възпитатели: за мерките, които следва да се предприемат 

за ограничаване на насилието между деца, за адаптирането на деца с проблеми в общуването 

и деца – престъпници от ранна детска възраст.  

Работни срещи с училищните педагози: “Децата в риск, непосещаващи училище” и  

“Проблеми с адаптацията на непълнолетните деца в риск от насилие”. 

Съвместната дейност допринася за по-голяма ефективност в борбата с противообществени 

прояви, извършвани от малолетни и непълнолетни. 

 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  
8 членове са взели участие. 

 

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове 

на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако 

няма такива, моля, посочете причините!  
Секретарят на МКБППМН не е вземал участие в организираните от ЦКБППМН семинари и 

обучения, поради предстоящо излизане в майчинство. 

 

Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН 

за възнаграждение на членове на МКБППМН.  

Планувани за 2017 г. – 496 лв 

Изразходвани  - 160 лв. 

      

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 

комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата 68: 

 

 

ХІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  

Организиране на обучителни семинари на членовете на МКБППМН с психолози, работещи с 

деца с девиантно поведение, както и обучителни форми за обществени възпитатели и 

специалисти,  работещи по противодействие на детската престъпност и защита на децата. 

 
ХІІІ.  МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА: 
 

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и 

секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия 

(ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във 

Вашата община и на Дирекциите за социално подпомагане – отделите за закрила на 

детето. 

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 2017 

г.  – общо (в лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 2017 

г. – общо (в лева) 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2018 г. – общо (в лева) 

 

Необходими 

средства за 2019 г. 

– общо (в лева) 

 

30 540 лв 

 

 

30 540 лв 

 

 

34 560 лв 

 

 

41 760 лв 
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ПРЕДСЕДАТЕЛ:           Десислава Шопова - зам.- кмет „хуманитарни дейности“ на 

община Елена 

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

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

     моб. тел.:0879910628 

     e-mail: zkhd@elena.bg 

 

СЕКРЕТАР:               Стефания Златева - секретар МКБППМН 

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

                                             тел. 06151 62-61/321  

      моб. тел.:0879 626256 

         e-mail: mk@elena.bg 

 

ИНСПЕКТОР ДПС:    Петър  Недялков - РУМВР – Елена, ИДПС 

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

       моб. тел.:0887 223299 

 

2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната комисия във 

Вашата община (център за социална превенция, консултативен кабинет, телефон на 

доверието и т. н.).  

НАЧАЛНИК ОЗД:                Иван Савов - Дирекция “СП” 

                  тел. 06151 68-52 

                                               моб. тел. 0882826379 

 

КОНСУЛТАТИВЕН    Красимира Стойкова  

КАБИНЕТ:                           психолог 

       0889714752 

                                             e-mail: kras44@abv.bg 
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