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ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА
НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2015 година
В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и
засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става ролята
на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към проучване и превенция на
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и оказване на помощ и
подкрепа на училищните ръководства, на учениците и техните родители.
Ръководен от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието,
осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие биха повлияли по-силно
на детето за промяна в поведението му, българският законодател е уредил превенцията и
противодействието на детското асоциално поведение със специален закон - Закона за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/. С този
закон са регламентирани дейността и функциите на местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/.
Финансирането на дейността на МКБППМН – община Първомай се обезпечава от
бюджета на Р България, като делегирана от държавата дейност.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните ежегодно отчита работата си пред Кмета на общината и Общински съвет,
както и пред Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните към Министерски съвет на Република България /чл.7, ал.2 от
ЗБППМН/.
Дейността на комисията при община Първомай се развива по всички направления в
съответствие с международната и национална законодателна и стратегическа рамка:
 Международни и национални нормативни актове, регламентиращи стандарти за
закрила на децата;
 Стратегия на Съвета на Европа за правата на детето 2012-2015г.;
 ЗБППМН;
 Закон за закрила на детето;
 Закон за борба с трафика на хора;
 Конвенция на ООН за правата на детето;
 Национална стратегия за детето 2008-2018г;
 Стратегия за превенция на престъпността 2012-2020г.;
 Изисквания, указания, наредби и писма на ЦКБППМН към Министерския съвет;
 Наредби и заповеди на Кмет и Областен управител;
 Общински програми, планове и стратегии.
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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 Закона
за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/ и
съгласно Заповед на кмета на община Първомай.
Председател на МКБППМН: Ю. Димитров – зам. кмет на община Първомай;
Секретар на МКБППМН: М. Кьосева – на трудово правоотношение съгласно чл.6, ал.3 от
ЗБППМН;
Съгласно разпоредбите на Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните /чл.6, ал.2/, в състава на комисията участват десет члена,
съответно представител на отдел „Образование” към общинска администрация,
представител на отдел Дирекция „Социално подпомагане” респ. “Отдел закрила на детето”,
инспектор Детска педагогическа стая при РУ на МВР, юристи, педагози, психолози и
педагогически съветник. Към МКБППМН, като подпомагащо звено, работят обществени
възпитатели, чиито ангажименти са разписани в Закона за борба срещу ППМН. Съгласно
изискванията на ЦКБППМН, местната комисия за БППМН при община Първомай разполага
с оборудвана отделна стая, подходяща за провеждане на възпитателни дела с малолетни и
непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления и
профилактични беседи с деца и родители.
II. Дейност на комисията:
Дейността на комисията е уредена с чл.10 от Закона за БППМН, като акцентът е
поставен върху организацията и координацията на социално-превантивната работа с
малолетни и непълнолетни на територията на общината. В това направление всички прояви
бяха реализирани съвместно с Община Първомай, Дирекция “Образование”, Дирекция
”Социално подпомагане”, отдел Закрила на детето, инспектор Детска педагогическа стая и
РУ на МВР – гр.Първомай, Училищни комисии за превенция на противообществените
прояви на учениците /УПППУ/,педагогическите съветници и обществените възпитатели.
Дейността на комисията през отчетния период бе насочена главно към провеждане на
разяснителни кампании по актуални теми като: насилие, агресия, злоупотреба с деца,
трафик на хора; употреба на наркотици, предпазване от ПТП, опасностите в интернет
пространството и др.
МКБППМН - община Първомай налага възпитателни мерки по ЗБППМН, както и прави
предложения до съда за налагане на възпитателни мерки по чл.13, ал. 1, т. 11 и т.13 .
МКБППМН – община Първомай привежда в изпълнение мерките по чл.13 и по чл.15 от
ЗБППМН и осъществява контрол по изпълнението им.
МКБППМН - община Първомай съдейства на лицата, излезли от социално –
педагогически интернат, възпитателно училище – интернат,поправителен дом, както и от
приют за безнадзорни деца, пред компетентните органи за уреждане на основните им
битови, трудови и социални проблеми.
МКБППМН - община Първомай следи отблизо поведението и развитието на
малолетните и непълнолетните, излезли от възпитателни училища – интернати и
поправителни домове, както и на осъдените условно или на предсрочно освободените от
поправителните домове и взема мерки за тяхното по-нататъшно развитие.
МКБППМН - община Първомай подпомага родителите, които срещат затруднения при
възпитанието и отглеждането на децата си.
Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на учениците
функционират във всички общински училища на територията на общината и са помощен
орган на училищното ръководство. Организират и провеждат целенасочена възпитателна
работа с учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в
неблагоприятни условия за развитие, възпитание и обучение. Осъществяват ранни
превантивни дейности съгласно предварително изготвен план за всяка учебна година,
организират лекции, дискусии, училищни кампании и др. В края на учебната година
училищните комисии представят до общинската комисия информация за дейността си.
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1.1. Дейности за ограничаване на криминалната активност.
1.1.1. Занятия на инспектор Детска педагогическа стая по график с ученици от цялата
община на теми: “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”,
“Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”,
“Хулиганство и вандализъм” и др. 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; поставяне под надзор на обществен
възпитател по чл. 41, ал. 2 от Закона за БППМН на деца с голям брой неизвинени отсъствия
и от проблемни семейства.
1.1.2. Работа с ромски лидери и семейства.
Във връзка с възпитателни дела през 2015 г. местната комисия работи с 9 ромски деца и
техните семейства, като от тях има извършители на повече от една противообществена
проява през отчетната годината.
1.2.Превантивна работа с родителите – конкретни дейности и резултати.
Превантивната работа с родители обхваща всички родители на деца, на които е наложена
мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 – работа с обществен възпитател. МКБППМН провежда срещи и
разговори с родители, чийто ученици са застрашени от отпадане и такива с нехайно
отношение към учебния процес, както и с родители, срещащи затруднения във
възпитанието и отглеждането на децата си. Дейностите по тази точка се извършват основно
от обществените възпитатели, в тясно сътрудничество с екипа от ЦОП и са насочени към
консултации и обучения за ранно диагностициране на проблеми като – агресивни нагласи,
специфични проблеми на юношеското развитие, употреба на алкохол или дрога.
Запознаване на родителите с дейността на институциите, техните правомощия и
задължения, начините за контакт и достъп до тях. Системно обществените възпитатели
водят разговори с родители на деца от ромски произход за необходимостта от образование
на децата им, както и се консултираха млади момичета за опасностите, които крият ранните
бракове, характерни за етноса им. Популяризиране сред ромските семейства на
целенасочени и качествени социални услуги, предлагани на територията на община
Първомай.
1.3.Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
- По отношение на Общинската програма за закрила на детето за 2015г. и дейностите по
превенция на асоциалното поведение на малолетни и непълнолетни МКБППМН извършва
превантивни дейности. Важна роля за осъществяването им имаше работата на членовете на
комисията и обществените възпитатели, които всяка седмица работиха с възможно найголям брой деца, както индивидуално, така и групово.
- Програма „Работа на полицията в училищата” включва обучителни модули, свързани със
запознаване с работата на полицейските инспектори, помощта и грижата, която те оказват
на децата и техните семейства, правата и отговорностите на непълнолетните, видовете
престъпления и др.
- Ученически конкурс за рисунка на тема „Пролет – живот без насилие” през месец април
2015г. с деца на възраст 7 - 15г. Цел на конкурса за рисунка - чрез творчество децата да
претворят своя свят без насилие с техниките на изобразителното изкуство.
- По случай 1 – ноември Ден на народните будители и патронен празник на ОУ „Любен
Каравелов” с.Бяла река, комисията организира и проведе тържество – викторина.
Обществен възпитател подготви за участие три отбора, които се съревноваваха на тема:
”Делата на народните будители”. Целта на викторината бе възпитаване в духа на народните
традиции и обичаи и формирането на младежите в личности, познаващи своята
многовековна история, култура и минало. Тържеството бе подкрепено от председателя и
цялата комисия за БППМН.
- През 2015г. МКБППМН – община Първомай организира посещение на ученици от 7 и 8
клас на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” гр. Първомай в Районен съд - гр.Първомай. Малките
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гости бяха посрещнати от Председателя на Районния съд в града и административния
секретар. В разговор с тях децата научиха за разделението на властите според
Конституцията на Република България, как съдът решава спорове между гражданите, между
тях и институциите, за мисията на съдията да спазва върховенството на закона и да
постановява своите актове според него. След като си направиха снимки в съдебна зала,
учениците разгледаха сградата, посетиха деловодството и бюро „Съдимост”.
- Училищата, директорите и учителите се явяват изключително важен двигател и партньор
за превенцията и противодействието на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на територията на община Първомай.
1.4. Задачи по плана за действие за реализация Националната стратегия за борба с
наркотиците /2014 г.-2018 г./.
По данни на РУ на МВР - Първомай на територията на общината няма регистрирани случаи
на малолетни или на непълнолетни, употребяващи упойващи или наркотични вещества.
На база този показател през 2015 г. комисията не е образувала възпитателни дела спрямо
малолетни и непълнолетни лица, за притежание или употреба на наркотични вещества.
Инспектор Детска педагогическа стая по график, изготвен от директорите на всички
общински училища от м.септември 2015г. влиза в час на класа по национална програма
„Работа на полицията в училищата”.
1.4.1.Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на
трафика на хора:
1.4.2.Издаване и разпространение на информационни материали по превенция на
трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация:
- през 2015г. не са издавани нови информационни материали по темата.
1.4.3.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 централната част на гр. Първомай преминава ж.п. линия София – Свиленград
и три 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.
През 2015г. няма образувани и разгледани възпитателни дела за посегателства и увреждане
на съоръжения от ж.п. - транспорта и преминаващите влакови композиции. До комисията не
са постъпвали сигнали от служители на транспортна полиция за вандалски прояви по ж.п.
линията на територията на община Първомай.
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:
2.1.НЯМАМЕ установени малолетни и непълнолетни в общината, споделящи идеи или
принадлежащи към радикални и екстремистки групи, съответно нямаме престъпления по
расистки подбуди или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство в
радикални групи, или организации. Обществените възпитатели към комисията са запознати
с характеристиките на подобно поведение чрез предоставени им материали и заедно с
Инспектор към Детска педагогическа стая следят за такива проявления на територията на
цялата община Първомай.
2.2.НЯМАМЕ 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. НЯМАМЕ установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси).
2.4. На този етап не предприемаме превантивни мерки, за да не обострим вниманието към
проблем, който не съществува на територията на община Първомай.
3.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 отдел за закрила на детето за предоставяне на мерки за закрила
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и конкретни социални услуги - през 2015 година, комисията е насочила 5 деца и
семействата им с противообществени прояви към отдел Закрила на детето за ползване на
социални услуги по програма „Превенция на отпадане от училище”. Всички деца и техните
семейства ползват консултации от психолог и социален работник в Център за обществена
подкрепа – Първомай. Помощ на родителите да съберат и попълнят необходимите
документи към Дирекция „Социално подпомагане” – Първомай.
3.2.Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове /ПД/. Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдени.
През 2015г. МКБППМН- община Първомай има настанено 1 дете в социално педагогически
интернат /СПИ/ с. Драгоданово, обл.Сливен с Решение на Районен съд – гр.Първомай.
Обществен възпитател работи с детето и семейството по време на престоите в дома му.
Секретаря на комисията и инспектор ДПС поддържаха контакт главно по телефона и чрез
писма с директора на СПИ, където имаме настанено дете. С детето се проведоха беседи по
време на пребиваването му в гр.Първомай през ваканциите.
През 2015 г. МКБППМН не е взаимодействала с Поправителен дом – гр. Бойчиновци,
поради липсата на настанени непълнолетни там.
3.3Работа 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 трудова заетост, за здравни и образователни проблеми на децата.
3.4.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,СПИ и ПД /брой,
причини/ – от комисията не е правено такова предложение през 2015г.
3.5.Участие на МКБППМН в заседания по чл.31, ал.1 от ЗБППМН на педагогически
съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал по какви причини?
През 2015 г. не сме участвали в педагогически съвети на ВУИ и СПИ. Не сме получавали
покани за присъствие, но имахме обмен на информация, касаеща настаненото дете по
телефона и чрез писма относно неговата училищна успеваемост, позитивна промяна,
придобити навици, свързани с режима в интерната и прибирането му у дома.
3.6.Предприети мерки за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни,
пребивавали в СПИ и ВУИ.
С прекратен престой в Социално – педагогически интернат през 2015г.е едно малолетно
момче, поради изтичането на срока по настаняване на 03.06.2015г. Родителя бе консултиран
от комисията да подаде молба за удължаване на престоя в СПИ с.Драгоданово, обл. Сливен
до завършване на учебната година. На 15.06.2015г. престоят на момчето в СПИ окончателно
изтече. След като се завърна в гр.Първомай, детето се отглежда само от майката, тъй като
бащата изтърпява дълга присъда лишаване от свобода. Майката и детето бяха консултирани
от секретаря на комисията за нуждата от продължаване на образованието и последващото
поведение на детето. Обществен възпитател започна да работи с детето, който през лятото
придвижи необходимата документация за записване му от м. 09/2015г. в новото училище. В
момента момчето е ученик в 7 клас и с него продължава да работи обществен възпитател
към комисията на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН /поради риск от отпадане от
образователната система/.
4. Как МКБППМН се информира за условно осъдени и осъдените на пробация
непълнолетни?
Комисията поддържа ежемесечна 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. Секретаря на комисията е член на
Пробационен съвет – гр.Първомай, в който взема участие ежемесечно. Получаваме
информация за условно осъдените непълнолетни от Районен съд – Първомай чрез писмени
справки, искани от секретаря на комисията.
5. През 2015 г. до МКБППМН не е постъпвала информация за условно осъдени лица за
организиране на възпитателни грижи спрямо тях.
6.Съдействие на МКБППМН на органите по образованието за обхващане на
подлежащи на задължително образование деца и тяхното не отпадане от училище.
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- Издирване на деца подлежащи на задължително образование, по сигнал на училищните
ръководства.
- Консултации с родителите на деца, които не осигуряват присъствието им в училище и с
действията си лишават децата от право на образование. На две семейства бе оказана помощ,
като на техните деца се закупиха със средства на комисията зимни дрехи и обувки, за да
могат децата да посещават без прекъсване училищните занятия. Съвместно с училищните
органи работим в посока, деца отпадащи от училище поради ниската им мотивация да
получат подходящо образование, чрез включването им подходящи форми на извънкласна
ангажираност.
- По предложение на УКБППМН и информация за деца, застрашени от отпадане от
училище, комисията включва децата в програма към Център за обществена подкрепа Първомай и се осъществява индивидуална корекционна работа с тях от обществените
възпитатели с цел интеграция към образователния процес.
- Насочване на деца, вече отпаднали от училище към алтернативни учебни заведения на
територията на община Първомай и проследяване на тяхното продължаващо обучение. От
м. 11/2014г. на територията на общината бе разкрита нова социална услуга от резидентен
тип за деца лишени от родителски грижи. През отчетния период на учащите се десет деца от
Център за настаняване от семеен тип – гр. Първомай, комисията със свои средства закупи
учебни помагала за учебната 2015/ 2016 година.
III.Разглеждане на противообществени прояви и престъпления - възпитателни дела
през 2015година.
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. Процедурата по разглеждане на
възпитателните дела и налагането на възпитателни мерки е уредена в глава трета от Закона
БППМН. Сериозни трудности при образуването и разглеждането на възпитателни дела през
2015г. комисията не е срещала. Процедурите при образуването на делата по ЗБППМН се
спазват стриктно. Възпитателните дела се разглеждат в състав правоспособен юрист –
председател и двама членове на комисията, определени за всеки конкретен случай със
заповед на председателя на комисията измежду нейните членове. Всяко възпитателно дело
се протоколира от протоколчик. За всяко възпитателно дело от Отдел закрила на детето
комисията изисква обстойно проучване на семейната среда и подготвянето на писмен
социален доклад с компетентно становище и мнение по случая на конкретното дете и
неговото семейство. Всяка възпитателна мярка, налагана от МКБППМН има стойност преди
всичко на превантивна мярка за малолетния или непълнолетния.
Възпитателната мярка е алтернативна на наказанието, мярка за възпитателно въздействие
спрямо малолетен или непълнолетен, извършил противообществена проява и непълнолетен,
освободен от наказателна отговорност по чл. 61 от Наказателния кодекс и се налага с цел
преодоляване на отклоненията в поведението, предотвратяване на бъдещи нарушения и
интеграция в обществото.
През 2015г. в комисията са получени 34 сигнала за противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни, и за престъпления на непълнолетни /чл.16, ал.1 от
ЗБППМН/, в началото на 2015г. са останали несвършени от 2014г. 3 сигнала, а в края на
2015г. са останали несвършени 8 сигнала, които са разгледани през м.01/2016г.
През 2015г. са разгледани 27 възпитателни дела приключили с възпитателни мерки по
чл. 13, ал.1 от ЗБППМН. По два от сигналите възпитателни дела не са били образувани и са
прекратени поради: 1 случай – поради навършване на пълнолетие от извършителя, а във 2
случай поради липса на достатъчно данни за извършена противообществена проява. В
пълномощията на комисията е прекратяване на процедура по разглеждане възпитателно
дело или отказ да се образува в следните случаи: по давност, поради навършване на
пълнолетие от извършителя, поради маловажност, поради дублиране, когато за една и съща
проява имаме едновременно сигнали от различни институции или поради смяна на
адресната регистрация на извършителя и на неговото семейство.
Получените сигнали в комисията са както следва:
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1. От Районна прокуратура гр. Първомай – 15
2. От РУ на МВР гр. Първомай - 18
3. От РУ на МВР гр. Пловдив - 1
От разгледаните от комисията 27 възпитателни дела – 19 са за извършени
противообществени прояви, а 8 са за извършени престъпления. Всички са разгледани в
законоустановения едномесечен срок, като по вид на противоправни деяния са:
• кражби / на домашно животно, на дърва, на пари от частен дом, от кафе – аператив, от дрогерия, от църква /;
• бягство от институция / ЦНСТДМ /;
• чупене и повреждане на имущество в ЦНСТДМ ;
• арогантно и агресивно поведение;
• психически и физически тормоз над други деца;
• телесна повреда над малолетно дете;
• демонстрация на газов пистолет;
• нанасяне повреда на автомобил;
Наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, чл.13, ал.1 са както следва:
по т.1 “ предупреждение”
по т.2 “задължаване да се извини на пострадалия”
по т.3 “задължаване да участва в консултации,
обучения и програми за преодоляване на отклонения в поведението”
по т.4 “ поставяне под възпитателен надзор на родителите или лицата, които ги
заместват, със задължение за полагане на засилени грижи”
по т.5 “ поставяне под възпитател надзор на обществен възпитател''
по т.6 “забрана на непълнолетния да посещава определени места и заведения"
по т.7 “ забрана на непълнолетния да се среща и установява
контакти с определени лица”
по т.8 “ забрана на непълнолетния да напуска настоящия адрес”
по т.9 “ задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд причинената
вреда, ако това е в неговите възможности”
по т.10 “задължаване на непълнолетния да извърши определена
работа в полза на обществото”
по т.11 “настаняване в социално-педагогически интернат”
по т.12 “предупреждаване за настаняване във възпитателно
училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца”
по т.13 “ настаняване във възпитателно училище-интернат”
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През отчетния период МКБППМН – Първомай не е налагала мерки по чл.15, ал.1 от
ЗБППМН по отношение на родители.
През 2015г. по отношение на седем деца комисията е разгледала повече от едно
възпитателно дело. Причина за това е извършването на нови противообществени прояви
още преди да е разгледано предното възпитателно дело и тези деца са проявили повторност
в противоправното си поведение. Голямата част от тях са възпитаници на ЦНСТДМ
гр.Първомай – обстоятелство, което обяснява поведението им, с оглед на психологическите
травми, причинени от липсата на родителски грижи от много ранна детска възраст и
късното им извеждане от рисковата среда – на 12-14 годишна възраст вече имат изграден
поведенчески модел, който много бавно и трудно може да бъде променен; нямат изградена
ценностна система, на която да се опре превъзпитанието им; затруднението на персонала на
ЦНСТДМ да балансира обгрижването, възпитанието и контролирането на поверените им
деца.
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Пет от децата /момичета/ са от настанените през 2014г. в ЦНСТДМ – Първомай, едно
момче е от с. Виница, настанено през м. 08.2015г. от Дирекция „Социално подпомагане” –
Първомай в Кризисен център – Пловдив и едно малолетно момче от с. Дълбок извор.
Към момента на подготовка на настоящата информация, по отношение на едно
непълнолетно момиче, настанено в ЦНСТДМ - Първомай, през м. 01/2016г. комисията е
внесла предложение до Районен съд - Първомай по чл.13, т.13 - „предложение за
настаняване във възпитателно – училище интернат” от ЗБППМН. Причина за това е
многократното нарушаване Правилника за вътрешния ред в ЦНСТДМ, грубо и агресивно
поведение към настанените по – малки деца в центъра, непристойно и цинично отношение
към детегледачите и обслужващия центъра екип. Към месец май 2016г. предложената от
комисията възпитателната мярка „Предложение за настаняване във възпитателно – училище
интернат” е отхвърлена и Районен съд – Първомай е постановил с Решение от 22.04.2016г.
възпитателна мярка „Настаняване в социално – педагогически интернат”, като предстои
комисията да изпрати необходимите документи в МОН, откъдето ще бъде разпределението
за съответния Социално – педагогически интернат.
През отчетния период комисията не е прилагала чл.25 от ЗБППМН, /който не изпълни
решение на МКБППМН, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв./.
През отчетния период всички постъпили случаи са разгледани обстойно от тричленните
състави / чл.11, ал.2 от ЗБППМН/ като са отчитани както тежестта на извършеното деяние,
така и личностните и характерови особенности на детето, наличните ресурси за справяне в
микросредата и възможностите за навременна интервенция без откъсване на детето от
обичайната семейна обстановка.
Комисията /тричленните състави по чл.11, ал.2/ се стреми да изчерпва възможностите
на всички възпитателни мерки предвидени по Закона за БППМН, преди да прави
предложение до Районен съд за извеждане на детето от семейна среда с цел коригиране на
противоправно му поведение.
Членовете на МКБППМН подхождат отговорно и професионално при подготовката на
всяко възпитателно дело и докладите по чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН. Всички са обединени
от обща цел - налагане на подходящи възпитателни мерки, които да са предпоставка за
успешна корекция на детското отклоняващо се поведение.
1.Проблеми при образуване и разглеждане на възпитателните дела – образуването на
едно възпитателно дело е свързано с изготвянето на доклад /социално – педагогическа
характеристика на детето на основание чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН/ от член на комисията.
Враждебното отношение на родителите на деца с различна етническа принадлежност, които
живеят в покрайнините на града или селата принуждава комисията често да търси
съдействие и помощ от органите на РУ на МВР. За всяко възпитателно дело комисията
изпраща писмо – покана до детето и родителя, където е описано мястото, датата и часа на
явяването пред комисията. Поради слаба грамотност на родителите се налага повторно
посещение на домашен адрес и за устното им уведомяване. 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 Полицията писмено и търсим съдействие 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” – Отдел закрила на детето, както и изготвяне на
писмени социални доклади за детето и неговото семейство за всяко възпитателно дело на
основание чл.15 от Закона за закрила на детето.
3. През м. октомври 2015г. на комисията беше извършена проверка от Районна прокуратура
- Първомай по реда на 145, ал.1, т.2 от Закона за съдебната власт /ЗСВ/ на дейността и
актовете на МКБППМН - Първомай по ЗБППМН за периода 01.01.2015г. - 30.06.2015г.
След приключване на проверката не бяха констатирани допуснати от комисията нарушения
и няма издадени предписания от прокуратурата по повод образуването и разглеждането на
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възпитателните дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерките по чл.15 от
ЗБППМН. Председателят на комисията осъществява ежемесечен контрол по отношение на
практическата работа.
През отчетния период нямаме случай на обжалвано решение на МКБППМН пред
Районен съд – Първомай.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните продължава да работи в тясно и ползотворно сътрудничество с
институциите, имащи отношение към децата. Имаме постоянно представителство в
Общинската комисия за детето. Участваме в реализирането на Общинска програма за
закрила на детето 2015., както и в плана за дейност по закрила на детето. Членове на
комисията са колеги от Дирекция „Социално подпомагане” - ОЗД и инспектор Детска
педагогическа стая при РУ на МВР - Първомай, което е предпоставка за ползотворно
сътрудничество между институциите и навременен обмен на информация.
В резултат на обмена на информация между МКБППМН, Отдел закрила на детето и
инспектор ДПС при РУ на МВР и създадената база данни можем да направим следните
обобщения и изводи:
-по данни на РУ на МВР - Първомай, през 2015г. водените на отчет в ДПС деца са 40 от,
които /34 момчета и 6 момичета/, като новозаведени на отчет през годината са 10 /8 момчета
и 2 момичета/. Преминалите през детска педагогическа стая за 2015г. за извършени от тях
противообществени прояви са 13 деца, в т.ч. 10 момичета. Деца, снети от отчет в Детска
педагогическа стая през годината са общо 10. От водените на отчет през 2015г. 3 деца
живеят в криминогенна семейна среда, 2 деца имат криминогенна приятелска среда, 11 са
сираци или полусираци, 17 деца учат, а 5 не посещават училище и не работят. Децата,
извършили престъпления по смисъла на НК са 11, като най-голям дял заемат кражбите - 10.
Пострадалите от престъпления деца са 5, от които 3 малолетни и 2 непълнолетни. През
2015г. в Детска педагогическа стая при РУ на МВР няма постъпвали сигнали за
малтретирани или безнадзорни деца. Мярката “Полицейска закрила” не е налагана на деца
на територията на община Първомай през 2015 година. Мярката се налага за не повече 24
часа, когато детето е останало без надзор или детето е обект на престъпления или има
непосредственна опасност за живота или здравето му, както и когато има опасност то да се
окаже въвлечено в престъпление.
-по данни на Отдел Закрила на детето – гр. Първомай през отчетната година е работено по:
15 случая на деца, жертви на насилие; по превенция на изоставянето на деца от семействата
им е работено във 2 случая; по реинтеграция /завръщане в семейството/ – 4 случая; 10 деца,
от които /9 до 7 години и 1 дете от 7 до 14 години/ са настанени в 9 приемни семейства в
общината, както и 2 деца са осиновени.
IV. Консултативни центрове и центрове за социална превенция.
Към МКБППМН община Първомай няма изградени такива. Членовете на комисията
при нужда консултират или оказват съдействие на деца и родители в областта на
професионалната си компетенция. Комисията използва ресурса и доказаните
професионални качества на обществения възпитател г-жа Димитрия Костова – майстор
психотерапевт към Дружеството по позитивна психотерапия, асоцииран член на
Световната Асоциация по позитивна психотерапия /WAPP/, със сертификат за работа,
терапевт, работещ по системата на Монтесори и Лоци. Местната комисия за БППМН работи
в ползотворно сътрудничество и с екипа на Център за обществена подкрепа – гр.Първомай.
V.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 определен секретаря на МКБППМН – община Първомай.
През 2015г. екипът е работил по 15 случая с деца и техните семейства. Работи се екипно
по всички от регистрираните случаи на насилие с Детска педагогическа стая при РУ на
МВР, Дирекция социално подпомагане - Отдел Закрила на детето, УКПППУ, директори на
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училищата, които посещават децата. Проведени са 20 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.
VI.Взаимодействие на МКБППМН с други органи и организации.
1.Органите на РУ на МВР – гр. Първомай – кварталните полицаи и инспектор Детска
педагогическа стая при РУ на МВР – Първомай осъществяват своята дейност съгласно
Закона за МВР и функции съгласно ЗБППМН. Взаимоотношенията между двете страни, са
уредени от 2014г. съгласно писмено споразумение за сътрудничество, разписани са
процедури за взаимодействие. Осъществява се обмен на информация според указанията на
Национален статистически институт /НСИ/ за попълване на статистически формуляр за
2015г., издирване и установяване местонахождение 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. Инспектор
ДПС оказва съдействие на обществените възпитатели, относно работата им с малолетни и
непълнолетни и техните родители. Инспектор ДПС е член на екипа за Координационен
механизъм за взаимодействие при сигнал за деца жертви на насилие или в риск от насилие
на местно ниво.
2.Органите на образованието – с Регионален инспекторат по образованието гр.Пловдив във
връзка с механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в
училище; 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 срещиразговори с родителите им, установяват се причините за непосещение в училище и в
немалка 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, с които работят обществени възпитатели, в
края на учебната година представят до МКБППМН писмена информация за дейността си,
правят предложения и др.
3.Дирекция „Социално подпомагане” - на всички възпитателни дела присъства
представител на Отдел Закрила на детето, изготвят след поискване от страна на комисията
писмен социален доклад или становище за възпитателните дела и други справки. Участие на
секретаря на комисията и ОЗД в Координационен механизъм за деца в риск от насилие на
местно ниво, 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, установяване и последващи срещи с
малолетни и непълнолетни правонарушители.
4.Съд, прокуратура - МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните
органи – полиция, съд, прокуратура, пробационна служба на местно ниво. МКБППМН
предоставя в едномесечен срок справка за наложените възпитателни мерки по чл.13 от
ЗБППМН, по отношение на малолетните или непълнолетните, изпратени към комисията с
постановление на прокурор от Районна прокуратура. След провеждането на възпитателните
дела секретаря изпраща в тридневен срок копие от решението на МКБППМН.
5.Центрове за работа с деца – комисията има добро взаимодействие с Център за обществена
подкрепа – гр. Първомай. Взаимоотношенията между двете страни, са уредени от 2012 год.
съгласно писмен договор за сътрудничество, разписани са процедури за насочване на
случаи с деца и семейства в риск.
6. ЦНСТДМ – гр. Първомай - през месец ноември 2014г. в община Първомай се разкри нова
социална услуга от резидентен тип – Център за настаняване от семеен тип за 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 като извършители на множество противообществени
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прояви и разглеждани възпитателни дела в комисиите в Асеновград и Стара Загора.
Секретаря на комисията поддържа ежедневни контакти с управителя на центъра, психолога
и социалния работник на ЦНСТДМ.
7.Кметовете на населени места в общината съдействаха на МКБППМН при подготовка на
докладите по Възпитателни дела; при връчване на призовките на родителите; при
издирването и установяването на малолетни или непълнолетни в риск и техните семейства.
VII. Квалификационна дейност на МКБППМН.
- участие на секретаря на комисията в Национална среща на секретарите и специалистите от
местните комисии за БППМН – м. 06/2015 г. в гр.Хисаря.
- участие на секретаря в еднодневен семинар на тема „Заедно в служба на обществото
помощ за ромските жени срещу домашното насилие”, организиран от Областна
администрация – Пловдив, финансиран по Норвежки финансов механизъм 2009 – 2014г., с
програмен оператор Министерство на вътрешните работи – м. 12/ 2015г.
VIII.Идеи и предложения до ЦКБППМН към МС.
1.Да се поднови издаването на списание „Обществено възпитание”, макар и в по-малък
тираж или да бъде 6 броя годишно, както и при възможност да има електронен вариант за
четене на електронната страница на ЦКБППМН.
В системата от органи и институции, работещи за защита на обществения интерес и
опазване живота, здравето и правата на децата, МКБППМН община Първомай има своето
място и дава своя принос, съгласно разпоредбите на ЗБППМН и професионалните
компетенции на членовете си. Екипът на МКБППМН при община Първомай ще продължи и
занапред да предлага безрезервна подкрепа и юридическа, педагогическа, психологическа и
консултативна помощ на децата и техните семейства. Това е нашата житейска мисия и ние
имаме потенциала да се справим в името на общата кауза – да защитим най – добрия
интерес на детето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ МКБППМН:
ЮЛИЯН ДИМИТРОВ
зам.кмет община Първомай
изготвил:
секретар МКБППМН
М. Кьосева

Секретар МКБППМН – община Първомай - М. Кьосева ; тел. 0336/6 – 29 -27; 0887797119,
e-mail: mk_parvomai@abv.bg,

Отдел Закрила на детето към Дирекция „Социално подпомагане” – Първомай – Р. Ганчева
– 0336/ 6 – 23 – 02;
РУ на МВР –гр. Първомай – инспектор ДПС Хр.Кьосев – 0887797120;
Център за обществена подкрепа – гр.Първомай – ръководител А. Маринов – 0336/98 – 861;
0886203742;
Център за настаняване от семеен тип на деца и младежи - гр. Първомай – управител Р.
Качарова – 0877489810;
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Използвани съкращения:
ЗБППМН – Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните;
ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;
ДПС – Детска педагогическа стая;
ОЗД – Отдел закрила на детето;
ЗЗД – Закон за закрила на детето;
ВУИ – Възпитателно училище – интернат;
СПИ – Социално педагогически интернат;
УКПППУ – Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на
учениците;
ЦОП – Център за обществена подкрепа;
ЦНСТДМ – Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи;

.
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