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Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, МКБППМН ежегодно представя отчет за
дейността си пред ЦКБППМН към МС, пред Кмета на Общината и пред Общински
съвет.

Отчета за дейността на МКБППМН за 2015 г. е съобразен с Указание на
ЦКБППМН.

I. Организационно състояние на МКБППМН

1. Законосъобразност на състава
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от

ЗБППМН, със Заповед № 1344/22.12.2014 г. на Кмета на Община град Добрич, е
определен съставът на МКБППМН за 2015 г.

Комисията се състои от 15 члена, които са представители на: общинска
администрация, отдел „Образование и култура”, отдел ”Закрила на детето”, БЧК, отдел
„Здравеопазване и социална политика”, ОД на МВР – Първо РУМВР, педагог,
психолог. Комисията се ръководи от: председател- зам.-кмет „Хуманитарни дейности”,
зам. председател и секретар.

Дейността на Комисията се подпомага от Оперативно бюро, състоящо се от 5
члена, чиято дейност е свързана с решаване на текущи и оперативни задачи.

2. Секретар на МКБППМН
Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН, секретаря на МКБППМН Община град

Добрич е назначен на щатна длъжност по трудово правоотношение.

II. Дейност на комисията

Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл. 10 от ЗБППМН. Местната
комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на
Общината, разработва програми за ограничаване действието на криминогенните
фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на
малолетни и непълнолетни.

Организирането и координирането на социално- превантивната дейност,
предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори са
основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН.

1. Дейности и инициативи реализирани от МКБППМН в Община град
Добрич, в изпълнение решението на ЦКБППМН от 11.03.2014 г.

1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на
криминални деяния.

1.1.1. Работа в училищата
При организиране на различни програми и инициативи на МКБППМН,

директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и популяризиране сред
учениците в училищата . При подаване на заявки от тяхна страна, Местната комисия
организира срещи и беседи по различни проблеми, свързани с противообществените прояви
при подрастващите.

Училищните комисии подпомагат за установяване на деца в риск или превенция
на асоциалното поведение чрез своевременно сигнализиране и вземане на мерки на
училищно ниво.

МКБППМН подпомага работата на УКБППМН при разработване на годишните
планове, организиране на работни срещи с преподаватели и педагози, оказване на
конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално поведение,
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организиране на съвместни мероприятия и възпитателни дела по предложение на
училищните ръководства.

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца.
Община град Добрич е изключително открита в диалога си с гражданските

организации и ромските общности на територията си. Местните ромски организации се
подкрепят и подпомагат в процеса на изграждане на своя капацитет. Предоставят им се
възможности за включване и участие на млади, образовани и амбициозни роми в
обществения, социалния и културния живот в общината.

МКБППМН обръща внимание на превантивните дейности сред децата от
ромската общност, които са застрашени от извършването на противообществени
прояви и живеят в неблагоприятна семейна и социална среда. С децата, техните
родители и приятелското обкръжение, периодично се провеждат беседи, индивидуални
и групови консултации с цел ограничаване на асоциалните прояви. С момичетата се
провеждат беседи свързани с ограничаване трафика на хора.

Членове на МК съвместно със здравните медиатори от Първичен здравен център
организираха обучителни модули сред ромски момичета на тема: „ Последици от
ранните бракове”. Това беше проведено в основно училище „Й.Йовков” и ОУ „П.
Волов” и съпроводено с мултимедийна презентация отразяваща негативното влияние
върху младите момичета на сключените ранни бракове. През 2016 г. в тези обучителни
модули ще бъдат включени и ромски момичета от други основни училища. В
обученията участват и консултант – специалисти – психолог, акушерка, педиатър,
здравни и социални работници.

Предвид на това, че в последните години се увеличава броя на непълнолетните
майки, комисията положи усилия и установи с помощта на Инспектори детска
педагогическа стая /ИДПС/ и на здравни медиатори осем непълнолетни майки от
ромски произход. На четири от тях е определен обществен възпитател, а останалите са
включени в индивидуални и групови консултации към „Общностен център за деца и
семейства”. Работата с тях е насочена към изграждане на умения за отговорно
родителство, предотвратяване изоставянето на децата и тяхното неглижиране. В края на
годината комисията организира акция за дрехи, обувки, детски играчки, които са
предоставени на непълнолетните майки.

В Община град Добрич има създадено читалище „Романо дром 2002”, чиито
Председател е от ромски произход. В него има изградени школи по изобразително
изкуство, Музикална школа, Брейк клуб и други любителски състави, където се
обучават деца и младежи.

МКБППМН работи с ромски лидери, при потърсено и заявено от тяхна страна
желание за работа, Комисията се отзовава, за търсене на съвместни решения.

1.3. Превантивна работа с родителите
 По предложения на педагогическите съветници и училищните

ръководства, МКБППМН провежда срещи и разговори с родители и
ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към учебния
процес, както и с родители, срещащи затруднения във възпитанието на
децата си. По всеки отделен случай МКБППМН взема адекватни мерки:
насочване на родителя и детето към Информационно-консултативния
кабинет на МКБППМН, където психолози работят с тях, включване на
родителите в „Училище за родители”, където се разглеждат теми,
свързани с възпитанието на децата, отношението им към семейството и
задълженията на родителите спрямо тях.

 Превантивно се работи и с всички родители на деца, на които е наложена
мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН – работа с обществен възпитател.
Обществените възпитатели имат задължение да консултират и
родителите на децата, с които работят, тъй като за да се постигне
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качествена промяна в поведението на детето е необходимо да се
подпомогне родителския капацитет. При над 80 % от децата през 2015 г.
не се наблюдават рецидивни прояви.

 Системно възпитателите разговарят и с родители на деца от ромски
произход за необходимостта от образование на децата им. Консултират
родителите и децата за опасността при ранните бракове.

1.4. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми.
1.4.1. Общински стратегии и програми за превенция на насилието /писмо №

96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН/.
По-значими дейности и мероприятия за превенция на насилието и агресията през

2015 г.:
 “Лятно училище за тийнейджъри”- организира се за поредна година от

МКБППМН през месец юли. През 2015 г. се включиха 20 деца на възраст от 10
до 16 г. по преценка на обществените възпитатели и инспектори ДПС, деца
настанени в ЦНСТ, както и доброволно заявили участие.
Програмата на лятното училище е свързана с възпитанието на  децата,
организиране на ваканционното им време, занимания по интереси. Предложени
им бяха разнообразни мероприятия и дейности, посещения на държавни,
общински и културни институти.

 През 2015 г. МКБППМН организира и проведе анкетно проучване на тема:
„Кибертормоз и опасностите от него във виртуалното пространство”.Зададените
въпроси бяха със „затворен” и „ отворен” характер, анкетата беше анонимна с
цел да се получат по - откровени отговори. Тя се проведе сред 500 ученици на
възраст между 12-15 години.
Целта e да се установи информираността на учениците относно начините за
използване на Интернет и опасностите, които крие интернет пространството.
С анкетираните деца е проведена обучителна работа за да развият умения за
справяне с кибертормоза и да не отговарят на провокациите, както и да
съобщават за кибератаките на специалисти. Целта е да се подобрят социалните
им умения, стимулиране на моралните им разсъждения и конструктивни
подходи в конфликтни ситуации и управляване на гнева.

 По повод „Седмицата на гората” МКБППМН засади иглолистни дървета – ели в
Центровете за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания
/ЦНСТДМУ/. В инициативата, която тази година се проведе под мотото „Гората
– мост към бъдещето” се включиха инспектори от Детска педагогическа стая и
деца, с които Комисията работи.

 По повод Международния ден за борба с наркоманията, на 26.06.2015 г.
МКБППМН за 11-та година обяви конкурс за детска рисунка на тема: „Деца,
изкуство и спорт срещу дрогата”. В конкурса взеха участие 53 деца на възраст от
8 до 18 г. , а творбите бяха подредени в изложба в сградата на Община град
Добрич. От всички рисунки 17 бяха изложени в експозицията, а отличилите се
творци получиха награди и грамоти за активното участие. Рисунките и колажите
бяха дело на деца от различни училища, ателие по изобразително изкуство
„Стела и Дара” към Общински младежки център „Захари Стоянов”, деца от
Центъра за настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждане
/ЦНСТДМБУ/и Центъра за обществена подкрепа – 1 и 2 /ЦОП/ в гр. Добрич.
За втора поредна година инициативата се реализира в партньорство с програма
„Синди” към Община град Добрич, с помощта на която бяха издадени
информационни брошури във връзка с мероприятието.
Организиран е и волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от
семеен тип за деца и младежи без увреждане – 1,2 и 3, който се проведе в двора
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на социалните заведения. Целта на инициативата е да се даде алтернатива за
правилното психическо и физическо развитие на подрастващите и да се изтъкнат
предимствата на спорта пред пагубното влияние на наркотиците. В края на
турнира децата от центровете получиха волейболна мрежа и групови награди за
своето участие.
Прави впечатление, че през годините намалява броя на образуваните и
разгледани от МКБППМН при Община град Добрич възпитателни дела, за
употреба и разпространение на наркотични вещества.

 Програма „Работа на полицията в училищата” включва обучителни модули,
свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и
грижата, която те оказват на децата и техните семейства, правата и
отговорностите на непълнолетните, видове престъпления и др.

1.4.2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните.

година
Брой реализирани  програми за

превенция и противодействие на
детското асоциално поведение

Брой лица, обхванати от
информационни

кампании за
преодоляване на

асоциалното поведение
сред децата

Брой
консултирани деца

и семейства чрез
МКБППМН

2013г.

4
/”Карате-ваканция”, „Деца срещу

наркотиците”,”Работата на
полицията в училищата”,

„Запознаване с дейността на
МКБППМН и Закона за БППМН”/

2600 400

2014г.

4
/”Деца, изкуство и спорт срещу
наркотиците”, ”Работата на
полицията в училищата”, „Лятно
училище за тийнейджъри”,
„Информираност и нагласи за
сексуалното възпитание на
подрастващите”/

2800 420

2015г.

5
/”Деца, изкуство и спорт срещу
наркотиците”, ”Работата на
полицията в училищата”, „Лятно
училище за тийнейджъри”,
”Запознаване с дейността на
МКБППМН и Закона за БППМН”,
„Кибертормозът и безопасността в
интернет”/

3000 450

1.4.3. 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 наркоманиите /брой, теми, брой

обхванати лица/

Брой – 2 обучения по 15 човека /обществени
възпитатели, педагогически съветници, учители/

теми:”Наркотични зависимости и тяхната
превенция”, „Ролята на семейството по превенция

употребата на наркотични вещества при
подрастващите”

30 лица
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Програми и проекти за превенцията на рисковото
поведение за употреба на наркотици /брой, теми,

брой обхванати лица/

Включване на деца с възпитателен надзор и
установени от ИДПС в обучителни модули

организира със съдействието на Превантивно
информационния център /ПИЦ/, осигурени
образователни материали, психологически

тренинги.
В рамките на програма „Работа на полицията в

училище” ИДПС проведоха учебни часове с над
250 ученика по превенция на употребата на

наркотични вещества.

Програми за работа със семейства в риск и
рискови групи деца /брой програми и проекти;

теми; брой обхванати лица/

-

Брой консултирани деца във връзка с употребата
на наркотици

МКБППМН, ИКК и ИДПС с участието на
специалисти от РЗИ са провели консултации с

деца и родители -47
Издаване и разпространение на информационни

материали /вид, теми и тираж/ -
Брой информационни кампании

и програми по превенция на наркоманиите -
Брой лица обхванати в информационните

кампании и превантивните програми 180
Провеждане на проучвания за нагласите за

употреба на наркотични вещества /на какви теми и
брой/

-

Брой лица обхванати в проучванията -

През 2015 г. МКБППМН не е образувала и разглеждала възпитателни дела
спрямо малолетни и непълнолетни лица, за притежание на наркотични вещества.

В тази връзка Комисията организира консултации, беседи, информационни
кампании сред децата за намаляване риска от употребата на опиати, разясняване на
наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на наркотици,
ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково поведение.

За дванадесета поредна година МКБППМН организира лагер – семинар с Клуб
„Деца-обучители по превенция на противообществените прояви”. В лагера бяха
включени 15 ученици от различни добрички училища на възраст 14-17 г. по превенция
на употребата на наркотични вещества, които да предадат  придобитите знания сред
своите връстници. Те се обучават на принципа „Връстници обучават връстници”.

1.4.4. Дейности по Националната програма за предотвратяване и
противодействието на трафика на хора:

1.4.4.1. Издаване и разпространение на информационни материали по превенция
на трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация. – МКБППМН не е издавала
информационни материали с такава цел, но е използвала материали от други източници
/Комисия по превенция трафика на хора, информационни материали на други
МКБППМН/.

1.4.4.2. Информационни кампании- Проведена една информационна кампания.
В рамките на Програмата на МКБППМН за 2015 г. бяха заложени и реализирани

теми по превенция на трафика на деца с цел трудова и сексуална експлоатация.
Обхванати са момичета и момчета на възраст 14-17 г. и младежи от „Младежки център
Добрич – Вашето утре”. Участниците са запознати с измерението „Трафик на хора”,
като се очертаха различията между трафик, миграция и контрабанда с хора. Разпознати
са причините и факторите за въвличане в трафик, а младите хора анализираха най-често
наблюдаваните механизми за контролиране на жертвите – тотален контрол и изолация,
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психическо насилие и манипулация, физическо и сексуално насилие. Дискутира се
ролята на държавата и институциите в борбата с трафикирането на хора и отношението
на обществото към жертвите на „бялото робство”. Особено важна  бе позицията на
участниците спрямо дейността на лицата, които печелят от трафика на хора и
безнаказаността на трафикантите.

На децата са раздадени информационни материали, изработени от Българската
асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, под формата на брошури с
информация, относно трафика на хора, както и институциите, към които могат да  се
обърнат за помощ.

1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с жп -транспорта.

През 2015 г. няма образувани и разгледани възпитателни дела за посегателства и
увреждане на съоръжения от жп-транспорта и влаковите композиции. До комисията не
са постъпвали сигнали от служители на транспортна полиция и не е осъществявала
среща с техен служител.

2. Разпознаване, идентификация и корекционно - възпитателна работа с
ненавършили пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към
организации с екстремистки или радикален характер.

2.1.НЯМА установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или
принадлежащи към радикални и екстремистки групи, съответно нямаме разкрити
престъпления по расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки
идеи, или членство в радикални групи, или организации.
2.2.НЯМА установени малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени
прояви и насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза или като
резултат от споделяне на екстремистки идеи или членство в радикални групи и
организации.
2.3. НЯМА установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и
извършители на такива.
2.4. На този етап не предприемаме превантивни мерки, за да не обострим
вниманието към проблем, който не съществува в рамките на нашата община.

3.Конкретни мерки /дейности и инициативи/, предприети по социална
закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ / чл.10 от
ЗБППМН/.

3.1. През 2015 г. децата с противообществени прояви, насочени от МКБППМН
към Д”СП” и О”ЗД” за предоставяне на мерки за закрила и конкретни социални услуги
бяха две.

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.
Взаимодействието на МКБППМН с ВУИ се осъществява чрез непрекъснати

контакти с институциите, в които има настанени деца от Община град Добрич. Редовно
се обсъждат предложенията на интернатите за децата, които ще бъдат във ваканция,
съвместно с ИДПС се предприемаха мерки за връщането им обратно в училищата,
обсъждаха се резултатите от учебно- възпитателната работа и решаването на
възникналите през ваканцията проблеми.

На децата, напуснали тези заведения и условно осъдените, МКБППМН определя
обществен възпитател, насочва ги към учебни заведения с цел продължаване на
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образованието им, включва ги в различни програми, а лишените от родителска грижа се
настаняват в социални услуги – ЦНСТ.

Със съгласието на МКБППМН и при проявено добро поведение децата са
пребивавали на територията на Общината по време на ваканциите. Те се придружават
от родител или настойник, явяват се пред Инспектор ДПС и Секретар на МКБППМН.

С настанените във ВУИ и ръководствата на тези училища се поддържа
непрекъсната кореспонденция и информираност.

С родителите на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във ВУИ,
СПИ и ПД, както и на тези на които предстои прекратяване на престоя им, МКБППМН
поддържа непрекъснат контакт, включва ги в консултативни програми, получават
съдействие за трудова и социална реализация, съдействие при изготвяне на документи,
уреждане на битови и жилищни проблеми.

3.3. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ.
През 2015 г. нямаме отправени предложения за предсрочно прекратяване на

престоя на деца във ВУИ, поради краткия им престой и непостигнатите положителни
промени в поведението им.

3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на
педагогически съвети във ВУИ и СПИ.

През 2015 г. не сме участвали в педагогически съвети на ВУИ, относно СПИ
нямаме настанени деца в такава институция. Имаме обмен на информация, касаеща
настанените деца по телефона и по електронната и обществената пощи – училищна
успеваемост, позитивна промяна, придобити навици, свързани с режима в дома, учене и
хигиена.

3.5. 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, уреждане на битови и социални проблеми,
съдействие за намиране на работа.

През отчетния период МКБППМН Община град Добрич не е уведомена за
освобождаване на лица от ВУИ, ПД и условно осъдени.

3.6. Създаден ли е поименен регистър на всички неучещи и неработещи
непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно
осъдените?

В съответствие с Указание № 73/25.09.09 г. на ЦКБППМН, в Комисията
съществува поименен регистър на деца, освободени от Възпитателно училище-
интернат, с цел да се проследи тяхното развитие- продължаване на обучение, неучащи,
работещи и неработещи.

- За повишаване на квалификация – включване в програми за ограмотяване и
приключване на начална и основна образователна степен.

- За професионално ориентиране – Община град Добрич организира Панорама
на средното образование с цел професионално ориентиране на подрастващите.

Категории
неучещи и

неработещи,
непълнолетни

Общ
брой

Брой
продължили

образова-
нието си

Брой
обхванати в
обучения и

програми за
квалификация

Брой професио-
нално

ориентирани
консултира-ни

Брой на
започналите

работа

Неучащи и
неработещи,

напуснали СПИ
- - - - -
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Неучащи и
неработещи,

напуснали ВУИ
- - - - -

Неучащи и
неработещи,

освободени от
ПД

- - - - -

Условно
осъдени - - - - -

Осъдени на
пробация 2 1 - 1 -

4. Информираност на МКБППМН за условно осъдените и осъдени на пробация
непълнолетни.

МКБППМН получава справки от съда за ефективно осъдените, както и за
осъдени на пробация. За наказанието „Пробация”, МКБППМН получава информация и
от Областна служба „Изпълнение на наказанията”.

През 2015г. Добричкия районен съд (ДРС) е изпратил до МКБППМН решения за
една ефективна присъда на непълнолетно лице и една с наказание „пробация”. За
наказание „Пробация”, Комисията е получила информация и от Областна служба
„Изпълнение на наказанията” по отношение на едно непълнолетно лице.

5. Информация на ДРС до МКБППМН за условно осъдени непълнолетни и
организиране на възпитателни грижи.

През отчетния период съдът не е информирал МКБППМН за условно осъдени
непълнолетни за организиране на възпитателни грижи.

6. Дейности на МКБППМН за съдействие на органите на образованието.
- Издирване на деца, подлежащи на задължително образование по сигнал на

училищни ръководства.
- Консултации с родителите на деца, които не осигуряват присъствието им в

училище и с действията си лишават децата от право на образование.
- Насочване на деца, отпаднали от училище, към учебни заведения и

проследяване на тяхното обучение.
7. Дейности за контрол и подпомагане на родителите, настойници и попечители,

които срещат затруднения при възпитанието на децата си (брой деца с асоциално
поведение, поставени под настойничество и попечителство, брой образователни,
социални, здравни и други мерки) са извършени? Какви резултати са постигнати?

Всички родители преминали през Комисията са запознати със Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, а тези на
навършилите 14 г. и с Наказателния кодекс, като са им разяснени евентуалните мерки
при последваща проява на децата им. Родителите на тези с наложена мярка „поставяне
под възпитателен надзор на обществен възпитател” осъществяват индивидуални срещи
с тях. Включват се в „Училище за родители”, където се разглеждат теми, свързани с
възпитанието на децата, отношението им към семейството, задължението на
родителите спрямо тях и др.

При наложени мерки по чл. 13, ал. 1, т. 4, родителите се контролират за
изпълнението на наложената мярка и при нужда биват консултирани.

Осъществяват се редовни срещи и консултации с работещите в институциите за
деца, посещения в Центъра за обществена подкрепа (ЦОП) и ЦНСТДМБУ.

Постигнати резултати: Наблюдава се повишаване на родителския капацитет и
промяна в родителското поведение.

Деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство
през годината са две.

III. Възпитателни дела.
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Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от непълнолетни,
освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК. Това се осъществява чрез
определените в ЗБППМН възпитателни дела.

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело със
Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен
юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН /обществен
възпитател/, който не е член по състава на възпитателното дело, а изработва доклад по
чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, определен за всеки отделен случай.

През 2015 г. има разгледани 27 възпитателни дела /2014 г.- 47/.
Разграничения по пол: За 2015 г. разгледаните възпитателни дела са срещу 9

момичета и  32 момчета /2014 г. 37 момичета и 33 момчета/.
Разграничения по възрастов признак: Разгледаните от МКБППМН

възпитателни дела през 2015 г. са срещу 11 малолетни и 30 непълнолетни деца /2014 г.
– 16 малолетни и 54 непълнолетни/.

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна
прокуратура – 6, Първо РУМВР – 19, Сектор „Пътна полиция” – ОД на МВР-2, Община
Габрово - 1 и РП гр. Тервел-1.

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби, физически и
психически тормоз, хулигански прояви, скитничество и бягство, проституция и
управление на МПС без свидетелство за самоуправление.

Наблюдава се тенденция за намаляване на случаите на хулигански прояви,
бягства, извършени от момичета и управление на МПС без свидетелство за
правоспособност.

1. Проблеми при образуване на възпитателните дела - не се наблюдават.
Комисията е непрекъснато подпомагана от Инспектори ДПС при издирване и явяване
на деца и родители на възпитателните дела. Своевременно се уведомяват деца и
родители за насрочените възпитателни дела. Предоставят се материалите по делата на
доверени представители или адвокати, ангажирани като защитници по делото. Преди
разглеждането на възпитателните дела, МКБППМН събира  допълнителна информация
относно семейна среда, здравословно състояние, семейни отношения, приятелски кръг
и други данни за извършителя /от ОЗД, училище и др./ с цел мерките, които ще се
наложат на лицето да бъдат максимално ефективни.

2. Вземат ли участие представителите на Дирекция ”Социално подпомагане” –
О”ЗД”.

МКБППМН своевременно информира Д”СП” за предстоящите възпитателни
дела, на които присъства представител на социалната институция, член на МКБППМН
е Началник на отдел „Закрила на детето”, при необходимост присъства и социален
работник. Представят социални доклади по време на възпитателните дела, което
помага за вземане на най-подходящите възпитателни мерки по отношение на
малолетния или непълнолетния, явяват се в съдебни заседания.

3. Допуснати нарушения, констатирани от прокуратурата и съда при
процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагането на
възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН.

Не са допуснати нарушения при процедурите за образуване, разглеждане на
възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки. В комисията не са постъпвали
предписания от съда и прокуратурата за допуснати нарушения. Ежемесечно
МКБППМН изпраща в прокуратурата график за организиране и провеждане на
възпитателни дела.

Най – резултатни възпитателни мерки, които Комисията е наложила през 2015 г.
са:
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- чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН – „Участие в психологически консултации,
обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”.

- чл. 13, ал. 1, т. 4 от ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на
родителите или лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени
грижи”.

- чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН- „Поставяне под възпитателен надзор на
обществен възпитател”.

Успехът на посочените мерки се обяснява с индивидуалната работа, извършена с
децата и засиления родителски контрол.

4. Трудности при превеждане в изпълнение на мерки по чл.13 от ЗБПММН?
МКБППМН не среща трудности при провеждане в изпълнение на мерките по

чл.13 от ЗБППМН.
5. Срещате ли трудности при привеждане в изпълнение на мерките по чл. 15 от

ЗБППМН?
Родителите не изявяват желание да участват в психологически консултации и

програми. Голяма част от тях смятат, че причината за асоциалното поведение на детето
не се корени в техните възпитателни подходи и затова трудно работят със специалисти,
когато това е по решение на състава. Комисията включва такива родители в
„Училището за родители”, което се организира през почивните дни и се разискват теми
като: „Отговорности на самотния родител при отглеждане и възпитание на децата”,
„Взаимоотношение между родител дете” и др.

6. На колко деца са разглеждани повече от едно възпитателно дело през 2015 г.?
МКБППМН е разгледала през годината на три деца повече от едно възпитателно

дело. Причините за това са различни за всеки случай и строго индивидуални. Често
това е попадане в криминогенна среда, дефицит на внимание от страна на близките,
проблеми в общуването, а в повечето случаи съвкупност от повече от една причини.
Това са и случаите, в които се опитваме да работим екипно със социалните служби, с
отдел „Закрила на детето“, педагогическите съветници в училище. Усилията са ни
обединени към намиране и преодоляване на причините, довели до девиантно
поведение.

6.1. Какви мерки са наложени на първото дело?- чл. 13, ал. 1, т. 3 /Участие в
психологически консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в
поведението/, т. 4 /Поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които
ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи/ и т. 5 от ЗБППМН
/Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател/.

6.2.Какви мерки са били наложени на последващи дела? - чл. 13, ал. 1, т.12 и
т.13 от ЗБППМН.

- чл. 13, ал. 1, т. 12 – „Предупреждение за настаняване във ВУИ с изпитателен
срок от 6 месеца“;

- чл. 13, ал. 1, т. 13 – „Настаняване във ВУИ“.
6.2. Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН- не е прилаган, защото са изпълнени

решенията на местните комисии.
Резултати: няма, поради неприлагане.
7.Проблеми при налагане и превеждане в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН
/Чл. 25 от ЗБППМН гласи, че: „Който не изпълни решение на местните комисии

за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се
наказва с глоба от 50 до 1000 лв.”/

– Не е прилаган през 2015г., поради това не могат да се констатират проблеми.

IV. Консултативни кабинети
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1.Информационно – консултативен кабинет към МКБППМН /ИКК/
2. Описание на дейността - От 2004 г. функционира Информационно –

консултативен кабинет, който се намира в сградата на МКБППМН / гр. Добрич,
ул.”Генерал Киселов” № 1, ет. 5/. Той е помощен орган към Комисията, който
осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители, в това число и
такива с пробационни и условни присъди. Предоставя психологически, педагогически,
правни и социални консултации. В кабинета се изпълнява и възпитателна мярка
„Участие на малолетните и непълнолетните в психологически консултации и
програми”. За консултации са привлечени психолози, юристи от Общината, както и
други специалисти при необходимост, членове на Комисията. Партньори за насочване
на деца към Консултативния кабинет са Детска педагогическа стая, Училищни комисии
или Отдел „Закрила на детето”.

През 2015г. Кабинета е работил с над 298 деца и родители, педагогически
съветници и граждани. Наблюдава се тенденция на увеличаване броя на желаещите да
посещават кабинета.

ИКК оказва помощ и подкрепа на деца с проблемно поведение в училище, с
девиантно поведение, с наложени възпитателни мерки, деца настанени в социални и
специализирани институции, деца с проблеми при адаптацията и мотивацията за учене,
емоционални и поведенчески проблеми. ИКК подпомага и родителите на децата с
психологически консултации, програми и тренинги.

3. Брой приведени мерки в изпълнение чрез центрове и кабинети:
3.1. По чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН – 2 деца.
3.2. По чл. 15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН – 1 лице.
4. Общ брой случаи, при  които изпълнението по възпитателни мерки по чл. 13

чрез ИКК са се оказали резултатни за неизвършването на нови противообществени
прояви – спрямо две деца.

5. Общ брой случаи, при  които изпълнението  на мерките спрямо родителите по
чл.15 чрез ИКК са се оказали резултатни за позитивна промяна на родителското им
поведение- спрямо едно лице.

6. Брой насочени деца превантивно от МКБППМН към ИКК – 43 деца.
7. Брой родители, превантивно насочени към ИКК-25 лица.
8. Общ брой деца, консултирани от специалисти на ИКК в училищата е 370

деца/ групови консултации, изнесени консултативни часове, присъствие в ЧК в
училищата и др./

9. Общ брой родители, консултирани в ИКК – над 140
10. Проблеми в дейността на ИКК – Нямаме в дейността на ИКК

V. Обществени възпитатели

Година

Плануван брой
обществени

възпитатели,
утвърдени от МФ по
Закона за държавния

бюджет

Реално усвоени
бройки обществени

възпитатели за
съответната година

Изразходвани
средства по Наредба
№2 на ЦКБППМН

2015г. 12 11 33 090 лв.
2016г. 12

Прогноза за 2017г. 15

1. Контрол върху дейността на обществените възпитатели.
Контрол върху дейността на обществените възпитатели упражняват
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Председателя и Секретаря на МКБППМН.
Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над: деца с

наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН; деца пребивавали във
ВУИ и такива с пробационни и условни присъди присъди; възпитаници на социални
институции; деца, водещи се на отчет от ИДПС; деца предложени от УКБППМН; на
основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН и по молба на родител.

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които се
представят на работни срещи със Секретаря на МКБППМН и Инспектори ДПС.
Получават възнаграждения съгласно Наредба № 2 на председателя на ЦКБППМН. За
всяко дете с обществен възпитател се изработва входяща и изходяща диагностика,
индивидуален план за работа, провежда се интервю и се набелязват конкретни
възпитателни мерки за очаквана положителна промяна в поведението на детето.

Важен момент в работата на обществените възпитатели е и работата със
семейството и приятелския кръг на детето, включването му в алтернативни форми на
асоциално поведение. Обществените възпитатели поддържат редовна връзка с
родителите на децата, училищните власти и социалните заведения. В края на отчетната
година правят предложения за продължаване или прекратяване на възпитателния
надзор.

Водещи принципи в работата на обществените възпитатели са:
- индивидуалния подход към децата
-зачитане и уважение личността на детето
-търпимост и толерантност, диалогичност и комуникативност.
2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на

обществените възпитатели.
МКБППМН при Община град Добрич няма проблеми при изразходването на

средствата, определени за материалното стимулиране на обществените възпитатели.
Възнагражденията им се определят на основание на Наредба №2 на Председателя на
ЦКБППМН и Общината редовно изплаща месечните им възнаграждения.

3. Какви квалификационни дейности са проведени с обществените възпитатели.
- Ежемесечни работни срещи със Секретаря на МКБППМН и Инспектор ДПС;

анализ на поведението на децата и набелязване на конкретни мерки, решаване на
практически казуси, споделяне на добри практики, запознаване с материали, свързани с
корекционно-възпитателната работа на обществените възпитатели.

- Участие в „Летен форум за професионална подкрепа”, посветен на различни
аспекти от детската проблематика организиран от Център за професионално обучение и
ориентиране ООД.

- Участие в обучение организирано от инспекторите на РИО гр. Добрич във
връзка с училищния тормоз и насилие. Решаване на казуси, припознаване на видовете
насилие, оповестяване и взимане на корекционно – възпитателни мерки за
предотвратяване на насилието.

5. Има ли намеса от кметовете на общините при подбора и определянето на
обществени възпитатели?

При определянето и подбора на обществени възпитатели няма намеса на
Кметове.

За обществени възпитатели бяха определени педагози, психолози, учители,
които притежават необходимото образование, опит, умения и желание за работа с деца
с девиантно поведение.

Трима от обществените възпитатели работят и като консултант-психолози към
Информационно – консултативния кабинет.

VI. Контролна дейност на МКБППМН.
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1. Контрол упражнен от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на
общината ВУИ, ДВНМН, Приют за безнадзорни деца и сираци.

МКБППМН осъществява контролната си дейност по отношение на помощни
органи- Информационно- консултативния кабинет и Клуб на обществения възпитател,
контрол по изпълнение на наложените възпитателни мерки, контрол над социалните
институции за деца, в които са настанени малолетни и непълнолетни по предложение
на Комисията, както и методическа и професионална помощ на УКБППМН.

На територията на Общината няма Социално- педагогически интернати и
Възпитателни- училища интернати, спрямо които Комисията да упражнява контрол, а
през месец април 2015 г. е закрит и Приюта за безнадзорни деца и сираци. Въпреки
това, МК поддържаме редовна връзка с институциите извън областта, в които има
настанени деца от град Добрич.

Констатациите и резултатите от Контролната дейност на Комисията са
регистрирани в протоколи и са информирани за тях интересованите страни – общинска
администрация, полицейски служители, ръководства на училища и институции за деца,
отдел „Закрила на детето и др. компетентни органи.

2. Контрол върху настойниците и попечителите.
МКБППМН, съвместно с отдел „Закрила на детето” проследява грижите, които

се полагат за тези деца. Част от тях са лишени от родителски грижи и са настанени в
ЦНСТ. Комисията  е определила на част от децата обществен възпитател и периодично
извършва посещения в институциите за проследяване грижите по отглеждането и
възпитанието на децата. Осъществява срещи и с персонала на заведенията.

3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетни.
През 2015 г. след образуване и разглеждане на възпитателни дела МКБППМН е

наложила на 2 непълнолетни лица възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН
/Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото./.

МК спазва трудовото законодателство и подбира труд съобразен с възрастта,
здравословното и физическото състояние на непълнолетния. При налагане на
възпитателната мярка се определя време за извършване на конкретната работа, която не
може да бъде повече от 40ч. Изпълнението й се проследява от обществен възпитател,
като дневно се отработват от 2 до 4 часа. След изпълнението на възпитателната мярка,
МК получава обратна информация и отчетна форма за извършеното от лицата, тяхното
отношение  към извършения обществено - полезен труд.

4. Брой проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, за
посещение в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет
клубове, след определения вечерен час. Участие на МКБППМН в екипи по
Координационния механизъм в случай на деца жертви или в риск от насилие.

Членове на Комисията, съвместно с Инспектори ДПС участват по график за
СПО /специализирани полицейски операции/ в организирани проверки за посещение на
малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет клубове. Целта на
тези проверки е спазване на Наредбата за опазване на обществения ред и общинската
собственост. През 2015 г., са извършвани периодични проверки на питейни и
увеселителни заведения и не са установени непълнолетни лица без придружители да
пребивават в  заведенията след 22.00ч.

Членове на МКБППМН участват в Координационния механизъм по
установяване на деца- жертви на насилие или деца в риск. До екипа през 2015 г. е
постъпил един сигнал за малолетно момиче във риск от злоупотреба и трафик.

По случая е съставен протокол от мултидисциплинарния екип и са предприети
съответните мерки от О”ЗД”.

5. Участие на МКБППМН в мобилни групи за установяване на скитащи и
просещи.

През година се правят обходи за установяване на скитащи и просещи деца, като



_____________________________________________________________________

Отчет на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните за 2015 година

15

в мобилните групи са се включвали и членове на МКБППМН.
На територията трайно скитащи и просещи деца не са установени.
6. Проблеми при контрола на МКБППМН
МКБППМН не среща затруднения и проблеми при осъществяване дейността на

мобилните групи.
7. Сезиране на компетентните органи.
При констатиране на нарушения, МКБППМН сезира органите на реда и отдел

„Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Добрич.

VII. Предложения на МКБППМН пред местни и централни органи по
проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната
социална защита и развитие (ако има такива) ?

През изминалата 2015 г. не са правени такива предложения.

VIII. Взаимодействие на МКБППМН с други структури

1. Инспектори ДПС
Инспекторите са служители на РУП и за Община град Добрич са трима.

Осъществяват своята дейност съгласно Закона за МВР, но в качеството им на членове
на МКБППМН изпълняват и програмата на Комисията. Дългогодишното
сътрудничеството между Инспекторите от ДПС и МКБППМН е показало своите
положителни резултати- обмяна на информация, издирване и установяване на
родители, подпомагане на училищните ръководства и класни ръководители, участие в
мероприятия, организирани от МКБППМН, иницииране на съвместни дейности по
превенция на асоциалното поведение, трафик на хора, разпространение на наркотични
вещества, насилие и агресия. Съдействат на обществените възпитатели, относно
работата им с малолетни и непълнолетни или техните родители.

Инспекторите са членове на МКБППМН и на екипа за Координационен
механизъм за взаимодействие при сигнал за дете жертва на насилие или в риск от
насилие.

2. Органи на образование.
Местната комисия си взаимодейства с училищата на територията на общината.

Търси се съдействието на класни ръководители и педагогически съветници при
подготовка на докладите за възпитателни дела, или в работата на обществените
възпитатели.

При организиране на различни програми и инициативи на МКБППМН,
Директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и популяризиране сред
учениците на територията на общината. Училищните комисии съдействат за
установяване на деца в риск или превенция на асоциалното поведение чрез
своевременно сигнализиране и вземане на мерки на училищно ниво. Двама
педагогически съветници изпълняват функцията и на обществени възпитатели към
МКБППМН.

3. Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”.
МКБППМН работи в тясно сътрудничество с отдел „Закрила на детето”. То се

изразява в социална подкрепа на деца и родители, изготвяне на социални доклади за
възпитателни дела, присъствие при необходимост при разглеждане на възпитателни
дела, обмяна на служебна информация.

МКБППМН прави предложения до О”ЗД” за настаняване на деца в социални
услуги резидентен тип и за включване в консултации в ЦОП.

4. Съд, прокуратура, следствие
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МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органи –
полиция, следствие, съд, прокуратура, Областна пробационна служба. След
провеждането на възпитателните дела се информират за наложените възпитателни
мерки.

По отношение на предложенията до съда, които МК прави за настаняване във
ВУИ по чл. 13, ал.1, т. 13, се изготвят мотивирани предложения за това, като на
насрочените съдебни дела МК се явява като страна, представлявана от юристите на
МКБППМН.

5. Центрове за работа с деца, Неправителствени организации и медии.
МКБППМН активно работи с ЦНСТ и ЦОП, обменя информация и мнения за

решаване на конкретни случаи и казуси, свързани с деца издирване и установяване на
деца, напуснали самоволно институциите.

МКБППМН работи успешно с БЧК и негов представител е и член на Комисията.
6. Проблеми при взаимодействие при посочените институции.

МКБППМН не среща проблеми при осъществяване на взаимодействието си с
горепосочените органи и институции. На територията на Общината е създадена добра
практика за координация и сътрудничество в интерес на децата.

IX. Квалификационна дейност на МКБППМН

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската / районната комисия и теми,
включени в програмите на семинарите?

 На ежемесечни работни срещи с обществените възпитатели се разглеждат  теми,
касаещи конкретната работа с децата, на които е наложена мярката „Поставяне
под възпитателен надзор на обществен възпитател“.

 През 2015 г. не са организирани и провеждани специализирани семинари от
МКБППМН. Предвидени са такива през следващата 2016 г.

2.Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари – 4-ма
/Секретар и Председател на МКБППМН и двама обществени възпитатели/.
Обществените възпитатели с желание се включват  в семинарни обучения, защото имат
възможност да усъвършенстват работата си, методите и подходите на корекционно –
възпитателна работа с деца, както и тяхната закрила.

3. Какво е участието на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и
членовете на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други
организации? Ако няма такива, какви са причините?

- Участие в Национална работна среща – семинар на секретарите на МК в
страната, проведен в гр. Хисар с цел усъвършенстване на работата с деца с девиантно
поведение в съответствие с изискванията на Минималните стандартни правила на ООН.

- Участие в професионално обучение: „Летен форум за професионална
подкрепа”, проведен в с. Кранево посветен на различни аспекти от детската
проблематика. В обучението взеха участие и Председателя на МКБППМН и двама
обществени възпитатели.

X. Планувани за 2015г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.

С Наредба № 3/19.04.2005г., ЦКБППМН регламентира възнагражденията на
членовете на Местните комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните. Те могат да получават възнаграждения за участие в
състава при разглеждане на възпитателни дела.
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Съставът по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН се определя със Заповед на Председателя
на МКБППМН. В него се включват членове на Комисията, съобразно спецификата на
разглежданото деяние, професионалния им опит и компетентност.

Съгласно писмо № РД – 30-И-02 / 16.01.2015 г. на ЦКБППМН, за дейността на
местната комисия за БППМН при Община град Добрич през 2015 г. са разчетени
61 750.00 лв.

Изразходваните от МКБППМН средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН (изготвяне на социални доклади по чл. 15 и
участия в съставите за разглеждане на възпитателни дела) са в размер на 952.00 лв. при
планувани 2220 лв. ,съгласно предложение № 93 -22 – 1 / 29.01.2015 г. на Председателя
на МКБППМН.

XII. Прогноза за дейността на местната комисия за БППМН през 2017г.

XIII. Идеи и предложения до ЦКБППМН

 Да се внесат предложения за промяна в ЗБППМН, отнасящи се до
възпитателните мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН

 Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучителни
модули, организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН.

XIV. Адреси на МКБППМН, Информационно – консултативния кабинет.

Община град Добрич – 058/ 600 001; 058/600 002
факс: 058/ 600 165, 058/600 166
Д-р Емилия  Баева – Зам.-Кмет „Хуманитарни дейности”,
Председател на МКБППМН
ул. „България”, № 12; тел.: 058 /601 206
факс: 058/600 166
Е-mail: e_baeva@dobrich.bg

Наталия Франгова – Секретар МКБППМН;
ул. „Ген. Киселов”, №1, ет.5
058/602 576; 0893/336 867
E-mail:– netifrangic@abv.bg

Инспектори ДПС – Първо РУП Добрич, бул. „Трети март”, №8; тел.058/658 550;
Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел ”Закрила на детето”  тел.058/667739
Информационно-консултативен кабинет
ул. „Ген. Киселов”, №1, ет. 5, тел. 058/602 576

Приет с решение № 4-31 от 28.01.2016 г.
на Общински съвет град Добрич

Получени
Средства по ЗДБ за

МКБППМН за 2015 г.-
общо /в лева/

Изразходвани
Средства от

МКБППМН за
2015 г. – общо

/лева/

Получени
Средства по

ЗДБ за
МКБППМН за
2016 г. – общо

/лева/

Необходими
средства за 2017 г.

- общо

61 750 лв. 51 295.70 лв. 74 850 лв. 85 000 лв.


