ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ПРЕЗ 2016 Г.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни при Община Кнежа е оправомощена да
организира и координира социално – превантивната дейност на
територията на Общината. През изминалата 2016 година МКБППМН –
Кнежа продължава работата си по изпълнение на своята основна цел –
превенция на детската престъпност и асоциално поведение. Издирва и
установява съвместно с инспектор от Детска педагогическа стая и Дирекция
,,Социално подпомагане'' – Кнежа, малолетни и непълнолетни деца, които
се нуждаят от помощ – растат в неблагоприятна семейна среда или са в
риск от отпадане от системата на образованието, като се вземат мерки за
тяхната социална закрила.
Работещите в МКБППМН професионалисти насочиха своята дейност
към справяне с първопричините за появата на детската престъпност,
кризата на ценностната система, нравствените дефицити, неефективния
родителски контрол, социално-икономическите проблеми, дистанцията
общество – училище – семейство.
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I. Организационно състояние на местната комисия
1. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни при Община Кнежа е създадена на основание
чл.6 от ЗБППМН със Заповед на Кмета на Общината. През 2017 г.
комисията работи в 10 - членен състав, с Председател – Заместник кмет в
общината, Зам. председател – пробационен инспектор и членове от
общинска администрация, Инспектор детска педагогическа стая (И ДПС),
педагози, психолози, юрист, представител на Дирекция „Социално
подпомагане”, представител на районна прокуратура, учители, Директори
на училища.
2. Нещатен секретар на основание чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН.

II. Дейност на комисията:
1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в
изпълнение в изпълнение на следните области на дейност:
1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на
криминални деяния.
Сериозно и отговорно внимание през изминалия период беше
отделено на дейността за превенция на насилието между деца и
противодействие на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните.
Основната дейност на комисията през 2016 година бе да осигури
условия, които водят до намаляване на негативните прояви, като се работи с
родителите на проблемните ученици, а така също се координира с
дейностите на държавните и обществени организации, имащи пряко
отношение към превенцията на противообществените прояви на
учениците.
Целите,
които
Местната
комисия
за
борба
срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните си постави
през 2016г. и положи усилия за постигането им:
Предотвратяване и противодействие на извършването на
противообществени прояви;
- Осъществяване превенция на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;

Страница 2 от 22

- 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 деца.
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.

1.1.1. Работа в училищата
1.1.1.1. Работа с директорите и педагогическото ръководство;

Комисията поддържа непрекъсната връзка с директорите на
училища и съгласува своята дейност с тази на училищните комисии.
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Периодично се актуализира информацията за криминогенната обстановка
в района на учебните заведения и противообществените прояви сред
учениците и се предприемат конкретни мерки; осъществява се контрол
върху
поведението
на
деца,
застрашени
от
извършване
на
противообществени прояви; работи се индивидуално с проявени деца и
родителите им, изнасят се лекции.
През изминалата 2016г. в ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа бяха проведени
беседи с ученици във връзка с Международния ден за борба с
тютюнопушенето, Световния ден за борба със СПИН, както и с дейността
на МКБППМН.

1.1.1.2. Работа с педагогическите съветници и класните
ръководители;
1.1.1.3.
Работа
с
родителските
съвети
и
училищните
настоятелства;
1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на
ромските деца.
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Провеждат се профилактични разговори и беседи, изнасят се лекции
на теми по превенция на битовата престъпност, юридичската отговорност
на децата и др. При посещенията на представители на Местната комисия в
училищата се обсъждаха конкретни мерки и дейности за възникнали
проблеми, оказваше се методическа помощ и се насочваха проблемните
деца за консултации в зависимост от естеството на проблема в Детска
педагогическа стая, Местната комисия или в отдел „Закрила на детето”.
Ръководството на всяко училище се стреми да обхваща всички,
подлежащи на задължително обучение, деца и ученици. През 2016 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.
Взаимодействието между Дирекция ,, Социално подпомагане‘‘ –
Кнежа/ отдел ,,Закрила на детето‘‘ и МКБППМН е на добро работно ниво.
Двете институции обменят информация за децата в риск и техните
семейства.

1.2.1. Дейности по обхващането и задържането на децата в
училищата от рискови групи и особено от ромската общност, здравно и
сексуално образование, превенция на ранните бракове, по подготовка за
отговорно родителство и т.н.

1.2.2. Работа с ромските лидери и семейства.
Основните потребности на потърсилите подкрепа родители бяха
свързани с подпомагането и преодоляването на затруднения, и оказване на
помощ в отношенията „родител – дете“ за адекватно и позитивно справяне
с кризисни житейски ситуации. Бяха проведени редица разговори с
родителите с цел да бъдат мотивирани да изпращат своите деца в училище.
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1.3. Превантивна работа с родителите.
Педагози и психолози даваха консултации и в зависимост от
естеството на проблема техните родители се насочваха към определена
институция и им се оказваше специализирана помощ. Основната цел бе
свързана с осигуряване на възможност за подготовка, реализация и
успешно приобщаване на учениците с противообществени прояви към
гражданското общество.

1.4. Общопревантивни дейности, свързани със свободното време –
спорт, изкуство и т.н., какви резултати са постигнати
Адекватно и навреме извършената превантивна дейност има
положителен ефект в процеса на възпитанието на младото поколение. Това
е резерв за разширяване на параметрите на работа на местната комисия за
БППМН.
В ОУ „Отец Паисий“ гр. Кнежа съвместно с МКБППМН бе проведен
спортен полуден под наслов „Дишай за да тичаш“
Много от учебните заведения сами или с помощта на комисията
организираха различни прояви за Превенция на СПИН, кампании
насочени срещу тютюнопушенето, разпространението и употребата на
наркотици, превенция на насилието в училище с цел да се ангажира
свободното време на подрастващите и да се покаже, че съществуват и други
форми на развлечения.
Бяха проведени и редица училищни инициативи: ,,Действия при
терористичен акт'' и ,,Опасността от наркотиците'' сред подрастващите.


ДЕН НА РОЗОВАТА ФЛАНЕЛКА„НЕ на тормоза, да на
приятелството”
Всяка година последната сряда на месец Февруари е известна като “Ден за
борба с тормоза в училище” (в Канада).Всичко започва като протест
срещу инцидент станал в училище в канадска провинция Нова Скотия.
Тази тяхна инициатива бързо става популярна и сред учениците от други
училища. Облечени в розово, участниците се строиха във формата на
голямо сърце, в двора на училището.
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ДА БЪДЕМ ТОЛЕРАНТНИ
Под този наслов през месец ноември, съвместно с МКБППМН се
проведоха лекции, беседи и дискусии за повишаване знанията на учениците
за вредата от употребата на алкохол, участия в хазартни игри, предпазване
от насилие и трафик на хора. По повод Проявата бе иницииран Денят на
толерантността – 16 ноември.

МЛАД ОГНЕБОРЕЦ
През 2016 година с цел повишаване на физическата активност сред
младежите и развиване на трайни практически умения и готовност за
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правилни действия при пожари, стихийни бедствия и аварии бе
организирано състезание под наслов ,,Млад огнеборец‘‘. Ученици от
различни училища бяха
обучени и подготвени от служителите на
"Пожарна безопасност”, със съдействието на община Кнежа, директорите и
педагозите от училищата, като на всички участници бяха раздадени
фланелки.
1.5. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и
програми:
За 2016г. МКБППМН не работи по изпълнение на национални
стратегии и общински планове.
1.5.1. Общински стратегии и програми за превенция на насилието
между деца, съгласно препоръките в писмо № 96/21.12.2006г. ЦКБППМН до
председателите на МКБППМН – брой, дейности и резултати;

1.5.2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на
малолетни и непълнолетни.
Година

Брой
лица,
обхванати
от
информационн
кампании
за
предотвратяване
на асоциалното
поведение сред
децата
350

Брой консултирани
деца и семейства
чрез МКБППМН

2013

Брой
реализирани
програми
за
превенция
и
противодействие
на
детското
асоциално
поведение
0

2014

0

400

18

20
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2015

0

450

15

1.5.3. Задачи по плана за действие за реализация Националната
стратегия за борба с наркотиците (2014 г.-2018 г.)

Обучения
на
специалисти и
доброволци по
превенция
на
наркоманите (брой
обхванати
лица)

Програми и
проекти за
превенция
на
рисковото
поведение
за употреба
на
наркотици
(брой
програми и
проекти;
теми; брой
обхванати
лица)

Програми
за работа
със
семейства
в риск и
рискови
групи
деца
(брой
програми
и
проекти;
теми;
брой
обхванат
и лица)

Брой
консултирани деца и
семейства
във връзка
с
употребата
на
наркотици

Издаване и
разпространение на
информационни
материали
(вид, теми и
тираж)

Брой
информационни
кампании
и
програми
по
превенция
на
наркоманиите

Брой лица,
обхванати
в инфомационните
кампании
и превантивните
програми

Провеждане на
проучвания за
нагласите за
употреб
а на
наркотични
вещества (теми
и брой)

Брой
лица,
обхванати в
проучванията

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.5.4. Дейности по Националната програма за предотвратяване и
противодействие на трафика на хора:
15.4.1. Издаване и разпространение на информационните
материали по превенция на трафика на деца с цел сексуална и трудова
експлоатация
Няма
1.5.4.2. Информационни кампании:
Няма
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1.5.5. Мерки по превенция на противообществвените прояви и
престъпления, свързани с жп-транспорта в съотвветствие с Писмо №
71/25.09.2007г., на ЦКБППМН до председателите и секретарите на
МКБППМН
На територията на община Кнежа няма ЖП транспорт.
- брой и видове мерки;
- брой, осъществени срещи със служители на „Транспортна
полиция”
- брой разпространени материали, публикации в медиите, беседи в
училищата;
- брой и вид съвместни мероприятия с НПО и други по този
проблем.

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционновъзпитателна работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят
идеи или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален
характер
На територията на община Кнежа няма такива деца и дейности в тази
насока не са извършвани.
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.
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.
2.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси)
и брой на техните малолетни и непълнолетни извършители
2.4. Предприети конкретни превантивни мерки и резултати
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3. Конкретни мерки (дейности и инициативи), предприети във връзка
със 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 ДСП и ОЗД за предоставяне на мерки за закрила и конкретни
социални услуги
Няма
3.2. Постигнати резултати
3.3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни
домове. Дейности с напусналите тези заведения и условно осъдените
непълнолетни.
3.4. Осъществени контакти с децата, настанени в корекционновъзпитателни заведения (какви и колко) и каква конкретна помощ и
подкрепа са оказани?
Няма деца настанени във ВУИ и СПИ през отчетния период.

3.5.Конкретна работа с родители, чийто деца са настанени във
ВУИ, СПИ и ПД и на които предстои прекратяване на престоя в тези
заведения. – няма такава
3.6. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,
СПИ (брой и причини). Какви резултати са постигнати? – няма такива
3.7. Участие на секретаря на МКБППМН в заседания по чл. 31, ал.1
от ЗБППМН на педагогически съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал по
каква причина? – няма такива
3.8.Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на
малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за
безнадзорни деца и условно осъдени за продължаване на образованието,
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уреждане на битовите и социални проблеми; съдействие за намиране на
работа.

3.9. Създаден ли е поименен регисър на всички неучащи и неработещи
непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и условно
осъдените в съответствие с указанието на ЦКБППМН?(писмо
№73/25.09.2009г.) Конкретни мерки предприети за повишаване на тяхната
квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и
подпомагане при намиране на работа. Какви са резултатите?

4. Брой малолетни и непълнолетни от ДДЛРГ на територията на
общината настанение в СПИ и ВУИ Какви са причините?

5. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно
осъдените и осъдените на пробация непълноленти:
Към момента МК не е изисквала такава информация.
- информация от съда
- справки на секретаря на МК в съда
6. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които
съдът е информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи.
Няма такива
7. Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН на органите по
образованието за обхващане на подлежщите на задължително
образование деца и за тяхното неотпадане от училище?
МКБППМН оказва съдействие на органите по образование за обхващане
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
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„Закрила на детето“ посещават малолетното или непълнолетното лице и
неговите родители/настойници. Провеждат се разговори по повод
необходимостта от редовно посещаване на учебните заведения и спазване
на вечерния час.

8. Какви конкретни дейности за контрол и подпомагане на родители,
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието
на децата си (брой образователни, социални, здравни и други мерки) са
извършени? Какви резултати са постигнати?
Педагози и психолози даваха консултации и в зависимост от естеството
на проблема, малолетните и непълнолетните, както и техните родители, се
насочваха към определена институция и им се оказваше специализирана
помощ.

9. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и
попечителство.
За 2016г. МКБППМН няма данни за такива деца.
III. Възпитателни дела
1. Какви проблеми най-често имате при образуването, разглеждането
на възпитателните дела и изпълнението на възпитателните мерки
Съществени проблеми при организацията и провеждането на
възпитателните дела не са срещани. През 2016г. членовете на МКБППМН са
разгледали общо 6 възпитателни дела, с 6 извършители и са наложили 6
възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/.
При провеждането на възпитателните дела тричленният състав за
всяко възпитателно дело се определяше от Председателя на МКБППМН в
състав: юрист и двама членове разпределени измежду състава на комисията.
За всяко възпитателно дело се изготвяше доклад, съгласно чл.16 ал.4 т.2 от
ЗБППМН. Провеждането на възпитателните дела преминаваше в добра
подготовка при осигурено участие на провинените, техните родители, както
и с участие на представител на Дирекция „Социално подпомагане”, когато
малолетния или непълнолетния не са посочили собствен доверен
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представител или адвокат. При налагането на възпитателните мерки се
отчиташе не само тежестта на извършеното престъпление, а и личностните
особености на извършителите, наличният ресурс, възможността за
интервенция от страна на родителите без да се откъсват подрастващите от
семейната и социална среда.
През отчетния период Местната комисия няма обжалвани и
прекратени решения пред Районен съд и няма служебно отменени
решения от Кмета на Общината.
Има значително подобрение в съвместната работа на институциите,
ангажирани с превенция на детската престъпност.
Кражбите си остават основното престъпление извършвано от
подрастващите, в резултат на високото ниво на безработица в селата,
липсата на поминък и слабият родителски контрол. Насочването към този
вид престъпления е характерен за децата от социално слаби семейства,
които обикновено извършват престъпленията с цел да се сдобият с пари и
вещи. Преобладаваща част от малолетните и непълнолетните извършители
са учащи. Рисков фактор и причина за извършване на престъпни деяния са
неангажираното свободно време и непосещаването на редовните учебни
занятия от подрастващите.
Освен социално превантивната и възпитателна дейност, наказващите
органи изпращат за изпълнение на Местните комисии, съответните актове
за прилагане на административно наказание „Обществено порицание”,
съгласно чл. 29 от Закона за административни нарушения и наказания, за
маловажни случаи на административни нарушения извършени от
непълнолетни. През отчетната година МКБППМН е разгледала едно
наказателно постановление, прекратено от органите на РУП и е приложена
мярката обществено порицание.
През 2016 г. постъпилите предложения за разглеждане на
възпитателни дела са от Районна прокуратура и РУ на МВР - Кнежа.
2. Случаи, когато представители на ОЗД не са участвали при
разглеждане на ВД и не са представили становища или доклади – брой и
причини.
Няма такива.
3. Допускани нарушения (вид и брой), констатирани от
прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането
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на възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и
мерките по чл. 15 от ЗБППМН. Предписанията от прокуратурата и съда
и предпритие мерки за недопускане на повторни нарушения.

През изтеклата година не са констатирани нарушения при
процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела или
нарушения на правата на малолетните и непълнолетните извършители на
противообществени прояви.

4. Кои от налаганите възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН са
били най-резултати?
Най - резултатната мярка, налагана спрямо извършителите на
противообществена проява е задължаване на непълнолетния да извърши
определена работа в полза на обществото.
Тази мярка води до позитивна промяна в поведението на детето и
недопускането на други подобни прояви.
От този факт следва, че тричленните състави на комисията, които
налагат възпитателни мерки, подхождат много отговорно към всеки
конкретен случай и излизат с решение след като вземат предвид всички
обстоятелства и факти, събрани и установени в предварителната подготовка
и по време на разглеждане на делото.
5. Какви трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.
13 от ЗБППМН срещате и какви са причините?
МКБППМН не е срещала трудности в изпълнението на мерките
налагани през изминалия период.
6. Посочете най – резултатините мерки по отношение на родителите
или лицата, които ги заместват по чл. 15 от ЗБППМН?
Подходът ни е позитивен и не налагаме мерки по чл. 15 от закона,
комисията полага усилия чрез консултации да промени отношението и
отговорността на родителите към възпитаването на техните деца.
7. Срещате ли трудности при привеждането в изпълнение на мерките
по чл. 15 от ЗБППМН? Причините за тях.
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МКБППМН не е срещала трудности в изпълнението на мерките
налагани през изминалия период.
8. На колко деца през 2016г. са разглеждани повече от едно възпитателно
дело? Причините за това.
Няма такива деца.
8.1. Какви мерки са наложени на първото дело?
8.2. Какви мерки са били наложени на последващите дела?
9. Прилаган ли е чл. 25 от ЗБППМН (ако не е прилаган – защо)? Какви
резултати са постигнати?
Не е прилаган, поради факта, че по реда на Закона за социално
подпомагане и Правилника за прилагане на закона, когато се наложи
административно наказание – глоба на родител за неизпълнение, доходът
му пада под минималния праг за страната, тъй като повечето са безработни.

10. Какви са проблемите при налагането и привеждането в изпълнение
на чл. 25 от ЗБППМН?
Проблемите са свързани с, факта че повечето семейства, с които работим
са трайно безработни многодетни, самотни майки жевеещи само от
социални помощи.
IV. Консултативни кабинети (КК) и Центрове за социална превенция
1. Конкретно наименование на помощния орган
Няма
2. Кратко описание на дейността – превенция, брой консултирани
деца и родители и т.н.
Няма
3. Брой приведени мерки в изпълнение чрез центрове и кабинети:
3.1. По чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН – тази мярка не е налагана през
изминалата година
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3.2. По чл. 15, ал. 1. т. 2 от ЗБППМН– тази мярка не е налагана през
изминалата година
4. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл.
13 чрез центъра (КК) са се оказали резултатни за неизвършването на нови
противообществени прояви.- 0
5. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл.
15 чрез центъра (КК) са се оказали резултатни за позитивната промяна
на родителското поведение. - 0
6. Брой насочени деца превантивно към центъра (КК)?- 0
7. Брой родители, насочени деца превантивно към центъра (КК)?- 0
8. Брой деца консултирани в центъра за превенция (КК) освен в
изпълнение на мярка по чл. 13, ал. 1, т. 3. - 0
9. Брой родители консултирани в центъра за превенция (КК) освен в
изпълнение на мярка по чл. 15, , т. 2. - 0
10. Какви проблеми в дейността на центъра за превенция (КК)
срещате?
V. Обществени възпитатели (ОВ)
1. Брой случаи, при които след надзор на обществен възпитател,
съответните малолетни и непълнолетни, не са извършили нови
противообществени прояви и престъпления. - 0
2. Брой деца с наложена мярка по чл. 13, ал.1, т.5, които са извършили
нова противообществени прояви и престъпления по време и
следпрекратяването на възпитателния надзор през годината.- 0
3. Брой деца с определен възпитателен надзор по чл. 41, ал. 1, букви от
«а» до «г» са извършили нови противообществени прояви и престъпления
по време на и след прекратяване на възпитателния надзор през годината.0
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4.Брой деца с определен възпитателен надзор по чл. 41, ал. 2 са
извършили нови противообществени прояви и престъпления по време на и
след прекратяване на възпитателния надзор през годината.- 0
5. Какви трудности и проблеми среща Вашата МК при прилагането на
чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН? Какво конкретно е направено за
отстраняването на тези трудности и проблеми? Какви са резултатите?
6. Моля опишете и други дейности, които са извършили обществените
възпитатели извън ангажиментите и задачите им по чл. 13 и чл. 41 от
ЗБППМН!/
За 2016 г. – няма други дейности
За 2015 г. – няма други дейности
Година

Плануван
бр.общ.
в-ли, утвърдени
от
МФ
по
Закона
за
държавния
бюджет
2015
2
2016
4
Прогноза за 2017
4

Реално усвоени
бройки общ. вли
за
съответната
година

Изразходвани
средства по
Наредба №2 на
ЦКБППМН

1
4

1440 лв.
11, 520 лв.

7. 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?
8. Какви проблеми (посочете конкретно) среща Вашата МК при
изразходване на средствата за материално стимулиране на
обществените възпитатели?
9. Колко и какви квалификационни дейности са проведени с
обществените възпитатели? От кого са организирани и по чия
инициатива?
10. Колко ОВ са участвали в тези дейности?
11. Има ли случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън
МК, при подбора и определянето на ОВ?
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VI. Контролна дейност на МКБППМН
1. Какъв контрол е упражняван от МКБППМН спрямо намиращи се на
териториятя на общината ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за
безнадзорни деца? Констатации и резултати.
През годината се осъществяваха системни контакти с Инспектора
Детска педагогическа стая при РУ на МВР - Кнежа, свързани с обмен на
информация,
индивидуално възпитателната и корекционна работа с
малолетните и непълнолетните, превенция в училище.
2. Какъв контрол е упражняван върху дейността на настойниците и
попечителите. Какво е констатирано и какви са резултатите?
3. Упражняван ли е контрол върху режима и условията на работа,
установени за непълнолетните? Констатации и резултати?
4. Колко на брой и какви проверки са извършени самостоятелно или
съвместно с други органи относто посещенията на малолетни и
непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет
клубове след определения вечерен час?
5. Какво е участието на МК в обходи на мобилни групи за установяване
на скитащи и просещи деца и т.н.? Какво е констатирано, какво е
предприето и какви са резултатите от предприетите действия? Да се
посочи конкретно.
6. Какви проблеми среща МК при осъществяване на контрола?
7.Сезирани ли са компетентните органи при нарушения? Кои органи и за
какви нарушения?
Не
VII. Какво е участието на МК при кризистни интервенции в екипи по
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на
деца жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретни дейности?
Няма постъпили сигнали до МКБППМН за съдействие в тези случаи.
VIII. Какви предложения е направила МК 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?
За отчетния период няма такива.
IX. Взаимодействие на местната комисия за БППМН.
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Посочете по-важните мероприятия, организирани по социално
превантивната
и
корекционно-възпитателната
дейност
на
територията на общината със следните органи и организации?
Приоритет в работата на Местната комисия за БППМН е
подобряване на взаимодействието с училищата, училищните комисии,
Детска педагогическа стая, Отделите „Закрила на детето” при Дирекция
„Социално подпомагане”.
1. Инспекторите на ДПС
Съвместно с Инспектора Детска педагогическа стая при РУ на МВР Кнежа, традиционно през месеците март, април и май се провежда
кампания „Агресията, и насилието в училище”, под форма на лекции,
индивидуални беседи и презентации. Тя се оказва особено ефективна при
учениците от начален етап.
2. Органите по образованието
Представители на МК посещават училищата ежемесечно, вземат участие
в мероприятия по превенция или организираме такива в зависимост от
нуждите на учлището, участват в педагогическите съвети при нужда и в
заседанията на Училищните комисии.
3. Дирекциите за социално подпомагане (Отделите за закрила на
детето)
Няма
4. Съд, прокуратура, следствие.
През 2016 г. няма проведени съвместни мероприятия.
5. Центрове за работа с деца, неправителствени организации, медии и
др.
6. Какви проблеми срещнахте при взаимодействието с посочените
институции и предприети мерки за тяхното преодоляване?
МКБППМН не е срещала трудности при взаимодействие с посочените
институции през изминалия период.
X. Квалификационна дейност.
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1. Брой организирани обучителни семинари от МК и теми, включени в
програмите на семинара?
Няма такова
2. Брой члениве на МКБППМН, участвали в квалификациооните
семинари. - 5
3. Какво е участието на секретаря на МКБППМН (председателя на МК
и членовете на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и
други организации? Ако няма такива моля посочете причините!
Участие на секретаря в национално съвещание на МКБППМН, провело
се в гр. Хисаря през месец юни.
XI. Планувани за 2016г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членовете на МКБППМННяма изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членовете на МКБППМ.
XII.Във връзка с изготвяне на финансовата прогноза за дейността на
местните комисии за БППМН през 2017 г., моля да предоставите проект за
необходимите средства за Вашата МК по следните показатели:

Численост
Средства
обществени по наредба
възпитатели № 2
(брой)

Средства
по
Наредба
№3

Средства за
издръжка
на
МКБППМН
(лева)

Средства за ВСИЧКО
издръжка
(лева)
на
центрове и
кабинети
(лева)

4

800

5 000

3 040

11 520

20 360

Във връзка с изготвяне на финансовата прогноза за дейността на
местните комисии за БППМН през 2018 г., моля попълнете таблицата:
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Получени
средства по ЗДБ
за МКБППМН за
2016 г. – общо (в
лева)

19 960

Израходвани
средства от
МКБППМН за 2016
г. –общо (лева)

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

Необходими
средства за 2018 г. общо

755,60

20 360

23 000

XIII. Вашите идеи и предложения до ЦКБППМН
Община Кнежа няма предложения до ЦКБППМН.
И в бъдеще комисията ще работи в насока за превенция и
противодействие на престъпността, както и за координация и синхрон
между институциите.
XIX. Информация, относно:
1. Имена и телефон за контакти на председателя и секретаря на МКБППМН.
Председател – Цветомир Тихомиров Миловски, тел.09132/7688 и
0876136553
Е-mail: tsmilovski@gmail.com
Секретар – Цветелина Веселинова Островска, тел. 0877554020, Е-mail:
cveti_ostrovska@mail.bg

Председател на МКБППМН:……………………
Цветомир Миловски
Изготвил:
Цветелина Островска – секретар на МКБППМН
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