
ДЕЙНОСТ МКБППМН ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 2018г. ПЕРИОДИЧНОСТ 

Задължителни дейности, разписани от ЗБППМН 

Консултиране на деца с криминални прояви и техните семейства ежедневно 

Привежда в изпълнение мерките по чл. 13 и чл. 15 от ЗБППМН и 
осъществява контрол по изпълнението им ежедневно 

Обменя информация с Дирекция „Социално подпомагане” и ОЗД – 
Първомай и ИДПС при РУ на МВР гр. Първомай ежеседмично 

Обменя информация за деца, насочени към Комисията с Отдел "Закрила 
на детето" - Първомай ежеседмично 

Обменя информация и работи съвместно с инспектор детска 
педагогическа стая при РУ на МВР гр.Първомай ежеседмично 

Организира кариерно консултиране на деца с проблеми в образованието 
и техните семейства при необходимост 

Секретаря на МКБППМН организира провеждането на “Ден на 
отворените врати” в Районен съд гр.Първомай с ученици от училищата                 май 

Поддържа контакт с педагогическите съветници на училищата и със 
съставите на Училищния координационен съвет за справяне с насилието, 
които консултира и оказва методическа подкрепа. ежемесечно 

Разглежда деянията на децата с криминални и противообществени 
прояви, като налага възпитателни мерки и проследява тяхното 
изпълнение, съгласно ЗБППМН ежеседмично 

Съвещания на обществените възпитатели с организирана супервизия на 
работата им и обсъждане на трудности в работата им       два пъти годишно 



Участие на секретаря на МКБППМН в Пробационен съвет и одобряване 
на планове на лица, осъдени на пробация ежемесечно 

Съдействие на децата, излизащи от поправителни домове, възпитателни 
училища-интернати, социално-педагогически интернати и Дом за 
временно настаняване на малолетни и непълнолетни  при необходимост 

Представлява децата в съда, когато е наложена мярка - настаняване в 
корекционно-възпитателен интернат /СПИ или ВУИ/ при необходимост 

Изготвя Статистически отчет до ТД на НСИ за  проведените възпитателни 
дела и наложените мерки по чл.13 и чл.15 от Закона за БППМН 

януари - февруари 
(годишно) 

Участие в национално съвещание на местните комисии от страната, 
организирано от ЦКБППМН при Министерски съвет за отчет на дейността 
и разходваните средства юни - юли и декември

Допълнителни дейности с превантивна насоченост 

МКБППМН консултира родители/настойници или попечители на деца 
работно време -  от 08:00 ч. до 17:00 ч. целогодишно 

Изнасяне на лекции и беседи по училища – по заявка на директорите през учебната година 

Организиране на превантивни дейности за деца и ученици на 
територията на община Първомай целогодишно 

Партниране с Център за настаняване от семеен тип гр.Първомай целогодишно 



Разработване на превантивен план за дейности по превенция на 
наркоманиите при децата с противообществени прояви  целогодишно 
Кампания: Общински литературен конкурс за ученици по повод 3 март на 
тема:  „С обич към моята България” за учащи от всички училища на 
територията на община Първомай – 1 -12 клас – партньор ОНЧ 
„Св.св.Кирил и Методий” Първомай 

януари – обявяване  
март – резултати и 
награждаване на 

победителите 

Кампания: "Кой е срещу мен в мрежата?" – с ученици 5 – 8 клас май 

Обмяна на опит с община Карлово и община Бургас. Представяне на 
опита на МКБППМН - Първомай, при визитата в Бургас. юли 
Обучителен семинар, организиран от община Чирпан на тема: „Правна 
защита на децата”, обмяна на опит с община Стара Загора и община 
Чирпан на допълнително уточнено място февруари 

Участие в Шеста Национално – научно практическа конференция на тема: 
„Детско правосъдие и правата на децата” гр.Асеновград 27-29 юни 

Участие на секретаря на МКБППМН община Първомай като външен 
лектор в Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор 
и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” в 
партньорство с Районен съд Първомай – цел: обогатяване познанията на 
учениците, формиране на правна грамотност и култура октомври-ноември 

Превантивна работа с деца за недопускане на произшествия по 
железопътната национална мрежа, съвместно с Транспортна полиция – с 
ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай 

(по предварително 
утвърден план) 
целогодишно 

Превантивна работа с деца за недопускане на противообществени 
прояви в часовете на класния ръководител - лекция, дискусия.
Сплотяване на класа,развиване навици за общуване и комуникация през учебната година 



Кампания: "В моя свят няма място за агресия" – училища, тренингови 
упражнения, ролеви игри, осмисляне на понятията ”приятел”, 
”приятелство”.Усъвършенстване на навиците за общуване/комуникиране 
- изпълнява се от обществените възпитатели и секретаря на МКБППМН октомври - ноември 

Участие на МКБППМН в изготвянето на Общинска програма за Закрила на 
детето 2018 (финализиране). Изготвя се с цел задоволяване 
потребностите на децата и техните семейства в община Първомай, за 
осъществяване на местната политика по закрила на детето март 
 Участие на секретаря на МКБППМН – община Първомай в Механизъм за 
съвместна работа на институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици в задължителна 
предучилищна и училищна възраст съгласно Заповед на Началника на 
РУО – гр. Пловдив 

 целогодишно, 
съгласно 

правомощията 

Изготвя Годишен отчет за дейността на МКБППМН  по Закона за БППМН 
за – внася за сведение пред Общински съвет май  

отговорник: секретаря на МКБППМН 

Председател МКБППМН община Първомай 

Зам. кмет: Ю. Димитров 


