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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА  НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  / МКБППМН / ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2014 ГОДИНА 

      Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните – община Първомай е създадена и функционира съгласно Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Финансирането на дейността се 
обезпечава от бюджета на Р България, като делегирана от държавата дейност. 
      Съгласно ЗБППМН чл.7, ал.2  МКБППМН представя ежегодно отчет за своята дейност пред 
ЦКБППМН  към МС, пред Кмета на Общината и пред Общински съвет. 
      Подготовката на отчета, неговата структура и показатели за 2014г. са съобразени с Указание на 
ЦКБППМН в писмо до МКБППМН с № РД -30- И – 12 от 19.12.2014г. 
I.Организационно състояние на местната комисия за БППМН 
       1.Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните е нормативно определен на основание чл.6, ал.2 от ЗБППМН съгласно заповед 
№ РД – 15 - 887 / 05.12.2012г. на кмета на Община Първомай. 
Председател: Ю. Димитров – зам.- кмет - Община Първомай; 
Зам.председател: В. Налбантов – Началник РУ „Полиция” на МВР – Първомай; 
Членовете на комисията са девет специалисти от различни професионални сфери /педагози -2, 
психолози – 2, представители на Дирекция „Социално подпомагане”, „Образование” към ОбА, ТД 
„ Бюро по труда”, инспектор ДПС при РУП - Първомай и РП - Първомай/. 
       2. Секретар МКБППМН- М. Кьосева – Община Първомай; 

 II. Дейност на комисията: 
1.В изпълнение на решението на ЦКБППМН от 11.03.2014г. с приоритетни сфери на действие 
на местните комисии, МКБППМН – община Първомай е реализирала  дейности по: 
1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния. 
1.1.1. Работа в училищата; 
1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност - занятия на инспектор ДПС с 
ученици на теми: “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”, 
“Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”, “Хулиганство и 
вандализъм”. 
- Обхващане и задържане на децата в училище от рисковите групи и особено от ромската 
общност – комисията мобилизира всичките си възможни ресурси / 6 броя обществени възпитатели 
и членовете/ за постигане на напредък в проблема с ранното отпадане на ромски деца от 
образователната система чрез подпомагането им в процеса на обучение и възпитание.  
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 ЦОП - Първомай, където психолози работят с тях, 



разглеждат се теми, свързани с възпитанието на децата, отношението им към семейството и 
задълженията на родителите спрямо тях. Системно обществените възпитатели разговаряха с 
родители на деца от ромски произход за необходимостта от образование на децата им. 
Консултираха децата и за опасността при ранните бракове. 
1.4.Общопревантивни дейности, свързани със свободното време – основната цел на 
превантивната дейност е да обхване максимален брой деца, деца в риск, деца с проблеми в 
общуването, деца с противообществени прояви. 
    Комисията организира ученически фотоконкурс „Първомайско в моите очи”, разделен в две 
възрастови групи за ученици до 8 клас и от 9 до 12 клас. Мотото на конкурса беше „Вземи своя 
фотоапарат и ни покажи красотата на света около теб – на града или селото, в което живееш, 
природата из околностите им. Нека и ние видим онова, което те радва, прави те щастлив и те кара 
да дишаш с пълни гърди.” За участие бяха получени на електронния адрес на комисията над 60 
фотографии. Компетентно жури оцени трима млади фотографа на 11,12 и 14 години и подбра 20 
фотографии, с които комисията организира изложба в сградата на общината. Беше връчена и 
награда за най – масово участие на ОУ с.Дълбок извор с предимно ученици от ромската общност. 
    През м.декември 2014г. беше организиран коледен турнир по бадминтон. Турнира бе открит от 
зам. кмет и председател на МКБППМН. В пет възрастови групи се състезаваха ученици от 
четирите училища в гр.Първомай и деца от детска градина. Всички участници в турнира получиха 
предметни награди от община Първомай. В НУ „Христо Ботев” – Първомай, комисията организира 
за деца от I – IV клас конкурс за изработване на коледна рисунка, коледна картичка и най- 
оригинална сурвачка. На коледен концерт в училището бяха отличени победителите. Комисията 
осигури награди за победителите. 
1.5.Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми: 
1.5. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми. 
1.5.1. Общинска програма за превенция на насилието /писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН/. 

- Деца с възпитателен надзор взеха участие в организирания от Община Първомай велопоход, 
по случай Европейския ден без автомобили на 22 септември. 
- 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. 

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

Година 

Брой приложени 
програми запревенция на 

противодействие на 
детското асоциално 

поведение 

Брой лица, обхванати от 
информационни кампании за 

предотвратяване на 
асоциалното поведение сред 

децата 

Брой консултирани 
деца и семейства 
чрез МКБППМН 

2012 Общинска програма за 
закрила на детето в община 
Първомай 

250 деца родители и учители 25

2013 Общинска програма за 
превенция на насилието 
между учениците за 2013г. 

250 деца и родители 40

2014
Общинска програма за 

превенция на насилието за 
2014г., Работата на 

полицията в училищата”, 
ЗЗД – права и отговорности, 

ЗБППМН 

300 деца 
Родителските общности в       
училищата 

11



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 наркоманиите /брой, теми, 

брой обхванати лица/ 

-

Програми и проекти за превенцията на 
рисковото поведение за употреба на 

наркотици /брой, теми, брой обхванати лица/ 

1
теми:Използване на психоактивни вещества водещи до 
агресивно поведение. Модели за справяне с формите на 

агресия, Видове психоактивни вещества 
35 лица   

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 

250

Издаване и разпространение на 
информационни материали /вид, теми и 

тираж/ 
Използвали сме материали от МКБППМН – Гоце Делчев 

Марихуаната – не вярвайте на митове и лъжи 
Брой информационни кампании 

и програми по превенция на наркоманиите 1
Брой лица обхванати в информационните 

кампании и превантивните програми 125
Провеждане на проучвания за нагласите за 
употреба на наркотични вещества /на какви 

теми и брой/ 
-

Брой лица обхванати в проучванията -

По данни на РУП-Първомай на територията на общината няма регистрирани случаи на малолетни 
или на непълнолетни, които да употребяват упойващи и наркотични вещества. Въпреки тези 
показатели  МКБППМН предприема превантивни мерки по проблемите на наркотиците. 
Провеждането на информационна кампания за превенция на употребата на наркотици на общинско 
ниво повиши информираността на подрастващите за въздействието на наркотичните вещества 
върху физическото и психическото здраве.Тя беше насочени към ученици и родители, като се 
изразяваха в прожекции на филми и обсъждане на проблема в час на класа и на родителски 
срещи.Инспектор детска педагогическа стая по график изготвен от директорите на всички 
общински училища през м.септември 2014г. влиза в час на класа по национална програма „Работа 
на полицията в училищата” . В гр.Първомай няма ОбСНВ и ПИЦ. През 2014 г. не са образувани 
възпитателни дела спрямо малолетни и непълнолетни лица, за притежание или употреба на 
наркотични вещества. 
1.5.4.Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика 
на хора: 
1.5.4.1. Издаване и разпространение на информационни материали по превенция на трафика 
на деца с цел сексуална и трудова експлоатация: 
- през 2014г. не са издавани нови информационни материали по темата. 
1.5.4.2.Информационни кампании: 
- По повод 18 октомври – международен ден за борбата с трафика на хора обществените 
възпитатели от комисията проведоха дискусия с ученици от горен курс 16 – 19г. 

1.5.5 Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с ЖП-
транспорта в съответствие с Писмо №71/ 25.09.2007г. на ЦКБППМН до председателите и 
секретарите на МКБППМН: 
Тъй като през центъра на гр.Първомай преминава ж.п. линия София – Свиленград и 3 от 
училищата се намират в непосредствена близост до ж.п гара и ж.п. линия комисията винаги е 
обръщала сериозно внимание на този вид противообществени прояви. 
- Всяка година в началото на учебната година всички ученици от училищата в града биват 
запознавани с този вид проблем като се обръща внимание върху опасностите, които крие ж.п 
линията за децата при преминаването на товарни композиции и високоскоростни влакове; 



- През 2014г. не беше осъществена среща със служители от „Транспортна полиция”; 
- През 2014г. не сме издавали и разпространявали материали по темата; 
- През 2014 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. 

2.Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно – възпитателна работа с 
ненавършили пълнолетие деца,които споделят идеи или принадлежащи към организации с 
екстремистки или радикален характер: 
На територията на община Първомай няма данни за малолетни и непълнолетни, принадлежащи 
към радикални и екстремистки групи, няма фенове, извършващи насилие, мотивирано на расова 
или етническа омраза и няма извършени криминални деяния по расистки подбуди, или като 
резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални групи и организации, или 
футболни агитки (ултраси). Обществените възпитатели към комисията са запознати с 
характеристиките на подобно поведение чрез предоставени им материали и заедно с инспектор 
ДПС следят за такива проявления на територията на община Първомай. 
3.Конкретни мерки /дейности и инициативи/, предприети по 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 Дирекция за социално 
подпомагане и отделите за закрила на детето за предоставяне на мерки за закрила и конкретни 
социални услуги - през 2014 година, комисията е насочила 4 деца и семействата им с 
противообществени прояви към отдел Закрила на детето за ползване на социални услуги. Всички 
деца и техните семейства ползват консултации от психолог, а някой и от социален работник и 
логопед в Център за обществена подкрепа – Първомай. 
3.2.Какви резултати са постигнати?  
От насочените  към Отдел „Закрила на детето” 4 деца, 2 от тях са продължили образованието си, 
след като същото е било прекъснато поради родителска немарливост и безотговорност или 
нежелание на детето да учи. На едно дете комисията е съдействала за издаване на документ за 
самоличност – задължителна лична карта след навършване на 14 години. 
3.3.Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.Дейност с 
напусналите тези заведения и условно осъдени. 
През 2014г. МКБППМН- община Първомай има настанени 2 деца в СПИ с Решение на Районен 
съд – Първомай. 
В СПИ с.Драгоданово, обл.Сливен – 1 непълнолетно момиче от 08.2012г. 
В СПИ гр.Стралджа – 1 малолетно момче от 05.2013г. до 01.09.14г. след което по решение на МОН 
„Дирекция достъп до образование и подкрепа на развитието” малолетният е преместен в СПИ – 
Драгоданово. По време на престоя  у дома си на децата се определя обществен възпитател. 
3.4. Осъществени контакти с децата, настанени в корекционно – възпитателни заведения. 
Секретаря на комисията и инспектор ДПС поддържат контакт по телефона и чрез писма с 
директорите на СПИ, където имаме настанени деца. С децата се проведоха беседи по време на 
пребиваването им в гр.Първомай през ваканциите.  
3.5.Конкретна работа с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във 
ВУИ, СПИ и ПД. 
С тези родителите МКБППМН поддържа непрекъснат контакт. Родителите се консултират за 
тяхната трудова заетост, за здравни и образователни проблеми на децата,  
3.6.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,СПИ и ПД /брой, 
причини/.Какви резултати са постигнати?  
Поради завършване на основно образование в СПИ – Драгоданово, МКБППМН – община 
Първомай направи предложение до РС – гр.Сливен на осн. чл.31 от ЗБППМН за прекратяване 
престоя в СПИ на  непълнолетна. С Решение № 526/17.07.2014г. на РС – Сливен, съдът уважи 
предложението на комисията и престоят на непълнолетната в СПИ бе прекратен. 
3.7.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 2014 г. не сме участвали в педагогически съвети на ВУИ и СПИ. Не сме получавали покани за 
присъствие, но имаме обмен на информация, касаеща настанените деца по телефона – училищна 
успеваемост, позитивна промяна, придобити навици, свързани с режима в интерната. 



3.8. Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 
пребивавали в СПИ и ВУИ. 
През 2014г. едно непълнолетно момиче е с прекратен престой в СПИ и след като се завърна в 
гр.Първомай бе консултирана от секретаря на МК за продължаване на образованието си. В 
момента учи в 9 клас в гр.Първомай и със същата от м.октомври работи обществен възпитател от 
комисията на осн. чл.41, ал.2 от ЗБППМН /поради сериозна опасност от извършване на нови 
противоправни прояви и отпадане от образователната система./ 
3.9.Създаден ли е поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в 
общината, освободени от СПИ, ВУИ,ПД и условно осъдени? В съответствие с Указание № 
73/25.09.09 г. на ЦКБППМН, в Комисията съществува поименен регистър на деца, освободени от 
Социално- педагогически интернат, Възпитателно училище-интернат, с цел да се проследи тяхното 
развитие- продължаване на обучение, неучащи, работещи и неработещи. 

Категории 
неучещи и 

неработещи,  
непълнолетни 

Общ 
брой 

Брой 
продължили 

образова- 
нието си 

Брой 
обхванати в 
обучения и 

програми за 
квалификация 

Брой професио-
нално 

ориентирани 
консултирани  

Брой на 
започналите 

работа 

Неучащи и 
неработещи, 

напуснали СПИ 
1 1 - 1 -

Неучащи и 
неработещи, 

напуснали ВУИ 
- - - - -

Неучащи и 
неработещи, 

освободени от 
ПД

- - - - -

Условно 
осъдени - - - - -

Осъдени на 
пробация - - - - -

4.Брой малолетни и непълнолетни от домове за отглеждане на деца, лишени от родителски 
грижи на територията на общината, настанени в СПИ и ВУИ. Какви са причините? – нямаме 
такива деца. 

5.Как МКБППМН се информира за условно осъдени  и осъдените на пробация 
непълнолетни? 
Комисията поддържа  връзка с Пробационно звено – гр.Първомай за осъдени на пробация 
непълнолетни лица на територията на общината и такива с наложени възпитателни мерки за 
съвместна корекционна работа. Секретарят на комисията е член на Пробационен съвет – 
гр.Първомай. Чрез справки на секретаря на комисията се получава информация за условно 
осъдените непълнолетни от Районен Съд – Първомай. 
6.През 2014 г. до МКБППМН не е постъпвала информация за условно осъдени лица за 
периода за организиране на възпитателни грижи. 

7.Съдействие на МКБППМН на органите по образованието за обхващане на подлежащи на 
задължително образование деца и тяхното неотпадане от училище. 

- 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. 

- По предложение на УКБППМН и информация за деца, застрашени от отпадане, Комисията 
включва децата в консултативни програми и осъществява индивидуална работа. 

- Насочване на деца, отпаднали от училище, към учебни заведения и проследяване на 
тяхното обучение. 



8. Какви конкретни дейности за контрол и подпомагане на родителите, настойници и 
попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си (брой, образователни, 
социални, здравни и други мерки) са извършени? Всички родители преминали през комисията, 
са запознати със Закона за БППМН, а тези на навършилите 14 г. деца и с Наказателният кодекс, 
като са им разяснени евентуалните мерки при последващо поведение на децата им. Обществените 
възпитатели консултират семействата на децата, с които работят през целия период на наложената 
възпитателна мярка. При наложени мерки по чл. 13, ал. 1, т. 4, родителите се контролират за 
изпълнението на наложената мярка и при нужда биват консултирани. 
9. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство. 
Това е мярка, която се определя от съда, когато родителите не са в състояние да се грижат за 
децата. През 2014г. МКБППМН не е извършвала корекционно – възпитателна работа с деца 
поставени под настойничество и попечителство. 

III. Възпитателни дела през 2014година.
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. 
1.Какви проблеми, най-често имате при образуването и разглеждането на възпитателните 
дела?  
Образуването на едно възпитателно дело е свързано с изготвянето на доклад по чл.16,ал.2 от 
ЗБППМН от член на комисията. Срещаме проблеми при обхождането по домовете, поради 
отдалечеността на населените места от града и транспорта, а в селата нямаме право на 
командировъчни. Нерядко разглеждането на възпитателно дело от първи път е възпрепятствано от 
неявяването на детето и родителите. В тези случаи отлагаме разглеждането на делото за друга 
възможна според Закона за БППМН дата, като междувременно уведомяваме началника на РУ 
„Полиция” писмено и търсим съдействие съгласно Закона БППМН за принудително довеждане. От 
комисията изпращаме повторно писма-покани и уведомяваме отново Отдел Закрила на детето, 
училището и др. заинтересовани по възпитателното дело институции. 
2.През отчетния период нямаме случаи на отказано присъствие на представител на Дирекция 
„Социално подпомагане” – ОЗД, както и изготвяне на писмени социални доклади за детето и 
неговото семейство за всяко възпитателно дело.Работим в пряка връзка с отдела преди и след 
разглеждането на делото. 
3.През 2014г. комисията няма предписания от прокуратурата и съда по повод образуването и 
разглеждането на възпитателните дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерките по 
чл.15 от ЗБППМН. 
4.След обсъждане МК счита за най - резултатна възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.1 
„предупреждение” от ЗБППМН. Това е и мярката най-често налагана през годината от комисията , 
защото понякога и самото явяване на възпитателно дело пред комисията „предупреждава” 
малолетния или непълнолетния да осъзнае постъпката си. Мярката е определяна, когато съставите 
са установили, че деянието е първо, извършено е от младежко лекомислие и маловръстният е 
осъзнал тежестта на извършеното.  
5.Обществените възпитатели срещат трудност, когато детето поставено им под възпитателен 
надзор в изпълнение на чл.13,т.5  не се явява на срещите с възпитателя, въпреки,че има 
предварително изготвен график за месеца съгласуван с родителя / не посещаване на училище, 
извън града или заминаване в чужбина на „гости”/. 
6.При разгледаните възпитателни дела през годината, комисията в 1 случай е установила, че има 
родителско нехайство и ненавременни грижи с наличие на силно занижен родителски контрол, 
като за това комисията е  наложила мерки по чл.15, ал.1 от ЗБППМН както следва: 
-  чл.15, ал.1,т.1 „Предупреждение”  – на 1 родител; 
Глоби на родители по чл.15, ал.1, т.3 от Закона БППМН през 2014г. не са налагани. 
7.Не сме срещали трудности при прилагането на мерки на родители по.чл.15 от ЗБППМН. 
8.На колко деца през 2014г. са разглеждани повече от едно възпитателно дело? 
На 3 малолетни деца през 2014г. е разгледано повече от едно възпитателно дело. Причина за това е 
извършването на нови противообществени прояви още преди да е разгледано първото 
възпитателно дело. 



8.1. Какви мерки са наложени на първото възпитателно дело?  
8.2. Какви мерки са били наложени на последващите дела? Съобразявайки се с резултатите, 
получени от наложените мерки на първото възпитателно дело, комисията налага нови, като отново 
се анализира коя мярка или кой обществен възпитател биха били в най-добрият интерес на детето. 

1 случай- 1 възпитателно дело чл.13, ал.1, т.4 
                 2 възпитателно дело чл.13, ал.1, т.5  
2 случай - 1 възпитателно дело чл.13, ал.1, т.1 
                  2 възпитателно дело чл.13, ал.1, т.5  
3 случай - 1 възпитателно дело чл.13, ал.1, т.4 
                  2 възпитателно дело чл.13, ал.1, т.5 и т.12 от ЗБППМН  

9.Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН /ако не е прилаган – защо/? Какви резултати са 
постигнати? 

      През отчетния период всички решения на МК са били изпълнени законосъобразно и в срок. 
Всички случаи са разгледани обстойно от тричленни състави, като са отчитани както тежестта на 
извършеното деяние, така и личностните особенности на детето, наличните ресурси за справяне в 
микросредата и възможностите за интервенция без откъсване от обичайната семейна обстановка. 

10.Какви са проблемите при налагането и привеждането в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН.
Не е прилаган. 

IV. Консултативни кабинети и центрове за социална превенция. 

Към комисията няма създаден  помощен орган. 
V. Обществени възпитатели 
Съгласно Писмо от ЦКБППМН до Председателя на МК за община Първомай се разчетени средства 
за 6 броя обществени възпитатели. Усвоен брой за 2014г. – 6 обществени възпитатели, определяни 
от комисията за конкретна индивидуална  корекционно - възпитателна работа с малолетни и 
непълнолетни правонарушители по чл.13,ал.1, т.5 и по чл.41 от ЗБППМН.Обществените 
възпитатели  упражняваха индивидуално – корекционна работа с определените им малолетни и 
непълнолетни и съдействаха на родителите за правилното възпитание на децата, за организация на 
учебен процес и подготовката за него и др.  
1.В колко случая след възпитателен надзор на обществен възпитател, малолетните и 
непълнолетните не са извършели нови противообществени прояви – 45 деца. 
2.Брой деца с наложена мярка „поставяне под надзор на обществен възпитател” по чл.13, ал.1,т.5 
от ЗБППМН, извършители на противообщесвени прояви и престъпления по време на 
упражняването на възпитателен  надзор или след това – 1 дете. 
3.Деца с определен възпитателен надзор по чл.41, ал.1, букви от „а” до „”г” от ЗБППМН не са 
извършители на противообщесвени прояви и престъпления по време на упражняването на 
възпитателен  надзор или след прекратяването на възпитателния надзор през годината. 
4.Деца с определен възпитателен надзор по чл.41, ал.2 от ЗБППМН не са извършители на 
противообщесвени прояви и престъпления по време на упражняването на възпитателен  надзор или 
след прекратяването на възпитателния надзор през годината 
5.Трудности при прилагането на чл.41, ал.2 от ЗБППМН. Комисията не среща трудности при 
прилагане на чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН / Местната комисия може да определи обществен 
възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за 
тяхното развитие и възпитание/, защото от различни източници получава информация за деца в 
риск. Комисията успешно работи с УКБППМН, Инспектори ДПС и отдел „Закрила на детето”при 
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Първомай. 

Резултати:децата с наложена мярка по чл. 41, ал. 2 са постигнали положителни резултати в 
развитието и възпитанието си, успешно са завършили учебната година и нямат прояви на 
асоциално поведение.   

6.Други дейности на обществените възпитатели: извън преките си задължения, обществените 
възпитатели участваха активно в изпълнението на програмата на МКБППМН за 2014 г. 



- правят проверки по чл.16, ал.2 от ЗБППМН за установяване наличието на данни за извършени 
противообществени прояви; 
-  участват в изпълнението на общински и национални програми и планове; 
- съдействат на инспектор детска педагогическа стаяя при РУП - Първомай в работата му с 
малолетни и непълнолетни и в уреждането на битови и социални нужди на децата; 
-  взаимодействат с педагогически съветници, учители и социални работници от ЦОП – Първомай 
и отдел закрила на детето; 
-  участват в проверки на МК за изпълнение на мерките по чл.13, т.6-8 от ЗБППМН; 
-  консултират родители на деца с наложени възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН; 
- изпълняват и задължения, възложени от комисията, свързани с превенция на тютюнопушене, 
наркомании, училищен тормоз, агресия и други превантивно насочени дейности на територията на 
училищата. 

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 

2014 6 6 13780
2015 6
Прогноза за 2016г. 8

7. Контролът върху дейността на обществените възпитатели се извършва от председателя на 
комисията, съгласно чл.42, ал.2 и ал. 3 от ЗБППМН и Статута на обществения възпитател. 
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 присъди; 
възпитаници на социални институции; деца, водещи се на отчет от ИДПС; деца предложени от 
УКБППМН; на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН. Всеки месец обществените възпитатели 
представят подробен писмен отчет до председателя на комисията за работата си за предходния 
месец, въз основа на което получават материално стимулиране съгласно Наредба № 2 на 
ЦКБППМН. Контролът по разходването на средствата за възнаграждения на обществените 
възпитатели се осъществява от отдел “Бюджет, финанси и ТРЗ” в общината. Води се необходимата 
задължителна документация - отчет за дейността за съответния месец, индивидуални карти за 
децата, с които са работили и удостоверения за посещения в училищата и домовете на малолетните 
и непълнолетните, посещения в НПО и други институции и административни звена, работещи с 
деца. 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 мотивирани предложения за 
продължаване или прекратяване на възпитателния надзор. 
8. МКБППМН в нашата община не е срещала проблеми при разходването на средствата за 
материално стимулиране на обществените възпитатели. 
9. Квалификационни дейности на обществените възпитатели не са провеждани. 
10. Комисията ежемесечно провежда работна среща на обществените възпитатели, на която всеки 
споделя трудности по възложения му възпитателен надзор, разглеждат се сложни казуси и 
вариантите за тяхното решаване, разискват се превантивните дейности за следващия месец и 
разпределението им. Тук може да се анализира факта, че почти всички обществени възпитатели 
работят в конкретно учебно заведение и проблемите в него са приоритетни.  
11. Има ли намеса от кметовете на общините при подбора и определянето на обществени 
възпитатели? При определянето и подбора на обществени възпитатели няма намеса на лица извън 
Комисията. Един от обществените възпитатели работи и като консултант-психолог в ЦНСТ – 
гр.Първомай и като психолог в Център за обществена подкрепа – Първомай.   

VI. Контролна дейност на МКБППМН
1.На територията на общината няма Социално-педагогически интернати и Възпитателни – 
училища интернати, спрямо които комисията да упражнява контрол.  
2.Не са констатирани нарушения на режима и условията на работа на непълнолетни.  



На територията на община Първомай функционира Детска педагогическа стая към РУ – Полиция 
Първомай с един инспектор детска педагогическа стая.  
През 2014г. комисията не е уведомявана от Отдел Закрила на детето за участие в обходи на 
мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца на територията на общината. 
При драстични случаи на бягства от час и особено, когато се касае за ученици, системно 
отсъстващи от учебни занятия, комисията прибягва до възможностите, които й дава чл. 41, ал. 2 от 
ЗБППМН да определи обществен възпитател на детето с цел предотвратяване на риска от отпадане 
от училище. Членове на комисията са извършвали съвместно с други органи проверки на 
малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет 
клубове след определения вечерен час. 
   На територията на Община Първомай няма установени скитащи и просещи деца 

VII.Участие на МКБППМН при кризисни интервенции в екипа по Координационен механизъм 
за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие. 

Съгласно Заповед № РД-15-298/12.06.2013г. на кмета на община Първомай за представител 
в мултидисциплинарен екип за работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие е секретаря 
на МКБППМН – община Първомай. 

През 2014г. екипът е работил по 11 /единадесет/  случая с деца и техните семейства. Работи 
се екипно по всички от регистрираните случаи на насилие  с Детска педагогическа стая при РУП на 
МВР, Дирекция социално подпомагане - Отдел Закрила на детето, УКПППУ, директори на 
училищата, които посещават децата. Проведени са 19 /деветнадесет/ екипни срещи с цел да се 
разпределят задачите по приоритет и ресурс, координират се действията за предотвратяване и 
установяване на насилието, прави се оценка на случая, насочва се детето или семейството към 
рехабилитация. Екипът по координационния механизъм не е търсил съдействие от ДАЗД или 
МОМН.  
VIII. Предложения пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и 
противодействието на престъпността и противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни.  
През изминалата 2014 г. не са правени такива предложения. 
IХ.Взаимодействие на местната комисия с  други органи и организации. 

.
1. Инспектор Детска педагогическа стая осъществява своята дейност съгласно Закона за МВР, 

но в качеството си на член на МКБППМН изпълнява и дейности на Комисията.Обмяна на 
информация според указанията на НСИ за попълване на статистическия формуляр за 2014г., 
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. Инспектор ДПС е член на екипа за 
Координационен механизъм за взаимодействие при сигнал за дете жертва на насилие или в риск от 
насилие.  

2.Органите на образованието – директорите на училищата уведомяват зам.кмета /председател 
на комисията/  за движението на ученици, подлежащи на задължително обучение, включително и 
на застрашените от отпадане ученици и за обхващане на подлежащите на задължително 
образование деца. Обществените възпитатели издирват тези деца,провеждат срещи-разговори с 
родителите им, установяват се причините за непосещение в училище и в голяма част от случаите, 
децата се връщат отново в клас. Училищните комисии за превенция – в началото на учебната 
година съгласуват дейността си /годишен план/ с МКБППМН и промени в състава си, уведомяват 
и правят писмени предложения до МКБППМН за ученици с проблемно поведение, в края на 
учебната година представят до МКБППМН писмена информация за дейността си и др. 

3.Дирекция „Социално подпомагане” - на всички възпитателни дела присъства представител 
на Отдел „Закрила на детето”, изготвят след писмено поискване от страна на комисията  писмен 
социален доклад или становище от Дирекция „Социално подпомагане” за възпитателните дела и 
др. справки. Участие на МК и ОЗД в Координационен механизъм за деца в риск от насилие, 
провеждат се екипни срещи за всеки отделен случай на детето и семейството му. Социалните 



работници от ОЗД оказват ценна и необходима помощ при събиране на информация, изготвяне на 
социални доклади и срещи с малолетни и непълнолетни правонарушители.

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

5.Центрове за работа с деца – МК има добро взаимодействие с Център за обществена подкрепа 
– гр. Първомай. Взаимоотношенията между двете страни, са уредени от 2012г. чрез писмен 
договор за сътрудничество, разписани са процедури за взаимно насочване на случаи за деца и 
семейства в риск. 

6. През месец ноември 2014г. в община Първомай се разкри нова социална услуга от резидентен 
тип – Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи. От 12.11.2014г. в центъра са 
настанени 12 малолетни и непълнолетни на възраст от 3 до 18 години. Пет от децата идват с 
множество противообществени прояви и разглеждани възпитателни дела в комисиите в 
гр.Асеновград и гр.Стара Загора. От настаняването им /м.ноември 2014 /, до момента /м. януари 
2015/ в комисията в община Първомай има заведени 12  преписки и сигнала за извършени от тях 
противообществени прояви / от РП – Първомай – 1, от ЦНСТ – 2, от РУ „Полиция” – гр.Първомай 
– 9 преписки. Секретаря на комисията поддържа ежедневни контакти с управителя и психолога на 
ЦНСТ. 
X.Квалификационна дейност на МКБППМН - участие на секретаря на комисията в Национална 
среща  на секретарите и специалистите от местните комисии за БППМН –  2014 г. в гр.Хисаря., 
участие в регионална среща по проблемите на наркотиците в гр.Хасково – м.11 2014г., 
организирана от Национален фокус център за борба с наркоманиите гр.София. Комисията не е 
организирала самостоятелно обучителни семинари. 
XI. По Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членовете на МКБППМН, съгласно 
която за положения труд в работата на комисиите на членовете се заплаща 
възнаграждение. С писмо № РД-И-011-04/14.01.2014 г. на Министерството на финансите и 
ЦКБППМН за възнагражденията на членовете на МКБППМН – община Първомай, за 2014г. бяха 
разчетени  1 600 лв.  През 2014г. МК е изразходила 1360 лв. по Наредба №3, изплатени и 
съгласувани с председателя на комисията и отдел „Бюджет и човешки ресурси”. 
ХII.Финансова прогноза за дейността на комисията през 2016г. 

Численост 
обществени 
възпитатели  

/брой/ 

Средства по 
Наредба №2 

/лева/ 

Средства по 
Наредба №3 

/лева/ 

Средства за 
издръжка на 
МКБППМН  
и за орг. на 

превантивни 
дейности 

/семинари, 
обучения/ 

/лева/ 

Средства за 
издръжка на 
центрове и 
кабинети  

/лева/ 

ВСИЧКО 

/лева/ 

8 21 840 3 500 4 500 - 29 840

Идеи и предложения до ЦКБППМН 

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

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

 Адрес на МКБППМН 

Председател  МКБППМН – община Първомай 



Юлиян Димитров – Зам.-Кмет „Образование, здравеопазване и соц. дейности”,  
ул. „Бр. Миладинови - юг”, № 50;  

Секретар МКБППМН – община Първомай  
М. Кьосева ;тел. 0336/6 – 29 -27; 0887797119; 

Отдел Закрила на детето към Д „СП” – гр.Първомай  
Р. Ганчева – 0336/ 6 – 23 – 02; 

ИДПС при РУ „Полиция” – Първомай  
Хр.Кьосев – 0887797120; 0336/ 6 – 95 – 05; 

Център за обществена подкрепа – Първомай  
 ръководител А. Маринов – 0336/98 – 861; 0886203742; 

ПРЕДСЕДАТЕЛ МКБППМН: 
ЮЛИЯН ДИМИТРОВ 
зам.кмет община Първомай 

изготвил: 
Секретар МКБППМН 
М. Кьосева 


