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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ 

гр.Първомай 4270, ул. „Братя Миладинови – юг” 50, ет. 3, стая 329,  
e-mail: mk_parvomai@abv.bg

ОТЧЕТ  ЗА ДЕЙНОСТТА  НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  / МКБППМН / ОБЩИНА ПЪРВОМАЙ ЗА 2016 ГОДИНА 

       Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните – община Първомай 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 чл.7, ал.2 
от ЗБППМН Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните представя ежегодно отчет за своята дейност пред Цeнтралната комисия за 
БППМН  към МС, пред Кмета на Общината и пред Общинския съвет на гр. Първомай. 
      Подготовката на отчета и неговата структура за 2017г. са съобразени с Указание на ЦКБППМН  
до Председателя на МКБППМН с № РД -30- И – 67/19.12.2017г. 
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 – 683/17.12.2015г. на кмета на Община Първомай. 
Председател: Ю. Димитров – зам. кмет съгласно Заповед № РД – 15 – 683/17.12.2015г.; 
Председател: Н. Митков – зам.кмет и Председател на МКБППМН, съгласно Заповед № РД – 15 – 
275/17.05.2017г.на кмета на Община Първомай; 

2.Секретар на МКБППМН: М. Кьосева – съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН като служител на 
общинска администрация; 
      Съгласно разпоредбите на Закона за БППМН /чл.6, ал.2/, в състава на комисията участват десет 
члена, съответно началник на отдел „Образование и култура” към общинска администрация, 
директор на Дирекция „Социално подпомагане” респ. “Отдел закрила на детето” - Първомай, 
инспектор Детска педагогическа стая при РУ на МВР - Първомай, юристи, педагози, психолози и 
педагогически съветници от ПГСС и СУ. Към МКБППМН, като подпомагащо звено, работят 
обществени възпитатели, чиито ангажименти са разписани в глава VIII от ЗБППМН. 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 консултативни срещи 
и беседи с деца и родители. 

II. Дейност на комисията: 
1.Дейността на комисията е уредена с чл.10 от ЗБППМН, 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.  

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 пред компетентните органи за 
уреждане на основните им битови, трудови и социални проблеми. 
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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.  

2. Дейности по обхващането и задържането на децата в училище от рисковите групи и 
особено от ромската общност. 
Местната комисия обръща нужното внимание на децата от ромската общност, които са застрашени 
от извършването на противообществени прояви и живеят в неблагоприятна семейна и социална 
среда. С децата и техните родители се провеждат беседи, индивидуални и групови консултации с 
цел ограничаване на асоциалните прояви. С момичетата се провеждат беседи свързани с 
ограничаване трафика на хора и ранна превенция на преждевременни съжителства на семейни 
начала, които пък са главна причина за отпадане от училище в среден курс 6 – 8 клас. 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 
рисково поведение в училище.   
3.Превантивна работа с родителите – конкретни дейности и резултати. 
3.1.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 и т. 4 – поставяне на детето под засилени 
грижи на родителите. 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. Обществените възпитатели 
провеждат разговори с родители на деца от ромски произход за необходимостта от образование на 
децата им, както и консултираха децата за опасността от ранните бракове, характерни за етноса. 
Запознаване с особеностите на етническата група, към която принадлежат и използване на силните 
страни при превенцията на извършване на противообществени прояви или престъпления от децата. 
Популяризиране сред ромските семейства на целенасочени и качествени социални услуги, 
предлагани на територията на община Първомай от ЦОП. 
4.Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство – 1 
непълнолетно лице е под настойничество. Същото е настанено с Решение на Районен съд гр. 
Първомай през м. 02/2016г. в Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи  – Първомай. 
През отчетния период МКБППМН е разгледала на същото непълнолетно лице 4 броя възпитателни 
дела /2 бр. по предложение на Районна прокуратура – Първомай и 2бр. по предложение на РУ на 
МВР – Първомай/ за извършени от него противообществени прояви. 
5.Дейност по изпълнение на планове и програми: 
- Национална 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, видове престъпления и 
др. Занятия на инспектор Детска педагогическа стая с ученици на теми: “Да играем безопасно”, 
“Опасните непознати”, “Пътна безопасност”, “Наркотиците и законът”, “Престъпление и 
наказание”, “Права и отговорности”, “Хулиганство и вандализъм”, „Опасностите в интернет”– 
обхванати над 350 деца от всички училища на територията на община Първомай; 
- На 27.05.2016г. на територията на община Първомай стартира двугодишна Национална програма 
„Детско полицейско управление”. МКБППМН партнира на  изпълнителите на програмата  РУ на 
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МВР – Първомай и НУ „Христо Ботев” – Първомай. Целта на обучителната програма е ранна 
превенция на подрастващите, утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната, 
повишаване доверието към полицията и институциите в Р България. Като партньор по програмата 
местната комисия за БППМН участва с кадрови и финансов ресурс.  
- На 21.12.2016г. РУ на МВР – Първомай и МКБППМН – община Първомай проведе на местно 
ниво кръг от национален конкурс за детска рисунка на тема „Аз и детското полицейско 
управление” с децата от училището, изпълнител на проекта.  Комисията осигури грамоти и 
предметни награди за всички ученици – доброволци в детското полицейско управление – 
обхванати 20 деца. Класираните на първите две места рисунки участват през 2017г. в областния 
кръг на конкурса в ОД на МВР – Пловдив. По поръчка на комисията се изработи и тематичен 
календар за 2017г. за всички партньори и деца – доброволци в проекта „Детско полицейско 
управление”. 
- На 09.02.2016г. МКБППМН и обществен възпитател проведе информационна кампания с 
учениците от 5 – 8 клас в ОУ „Св.св. Кирил и Методий” по повод световния „Ден за безопасен 
интернет” и он-лайн опасностите, които крие той. Чрез играта „Бъди умен, бъди мил“ учениците 
 успяха да разпознаят и осъзнаят вредите на онлайн тормоза и да решат веднага проблема - 
обхванати деца  60 деца;
- На 01.03.2016г. комисията организира конкурс за направа на ръчно изработени традиционни 
мартеници по случай Баба Марта с ученици от 1 – 8 клас в ОУ „Христо Ботев” с. Езерово, 
общ.Първомай. Целта на  конкурса бе да се стимулират градивни процеси в културата на децата, с 
акцент запознаване, поддържане и развитие на вековните български обичаи и традиции, да се 
разширят познанията на учениците за направата на мартеници и символиката им, да се създаде 
подходяща за възрастта им атмосфера за изява на детските таланти, умения и творчески заложби – 
обхванати 62 деца; 
- На 11.03.2016г. комисията проведе “Ден на отворените врати” в Районен съд – гр. Първомай с 
ученици от IX и X клас на ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” и IV клас от НУ „ХРИСТО БОТЕВ”. В 
рамките на близо три часа, по предварително уточнен график, децата и младежите имаха 
възможността да разгледат отблизо сградата на съда, да се запознаят с устройството на съдебната 
система и конкретно с работата на съдиите и съдебната администрация. Учениците бяха въведени 
в съдебната зала и запознати от Председателя на Районен съд гр.Първомай и  Административния 
секретар на съда със структурата и функциите на съдебната система в Р България, с правилата за 
поведение в съда, 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” – Брой участници - 46 деца; 
- Месец април 2016г. МКБППМН проведе ученически конкурс за рисунка на тема „Пролет – живот 
без насилие”с ученици от 1 – 8 клас от ОУ „Отец Паисий” с. Искра, общ. Първомай Цел на 
конкурса  - да се стимулират децата чрез лично творчество и собствено виждане да претворят своя 
свят без насилие с техниките на изобразителното изкуство - брой участници 60 деца.  
На специално подредена изложба с всички рисунки в сградата на училището, отличените ученици 
бяха наградени от директора на Поделение „Образование и култура” – община Първомай г-жа Катя 
Николова с осигурени от МКБППМН грамоти и предметни награди /комплекти за рисуване/. 
- Месец май 2016г. по повод честването на 180 годишнина от основаването на възрожденско 
училище в град Първомай и патронен празник на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” – Първомай, 
местната комисия инициира и организира ученически фотографски конкурс на тема: „Моето 
училище и светът около мен” за ученици от 1 – 8 клас на училището. Цел на конкурса – 
повишаване интереса към фотографското изкуство и опознаване историята на училището. На 
отличените ученици бяха връчени грамоти и предметни награди, осигурени от МКБППМН – 
обхванати 80 ученика. 
- 1 юни – Училищното ръководство организира детски празник в ОУ „Отец Паисий” с. Искра, 
община Първомай. Проведени бяха забавни игри и спортни занимания с ученици от 1 – 8 клас на. 
МКБППМН осигури предметните награди за празника /спортни пособия/. 
- Месец юли 2016г.  Лятна школа по пчеларство с ученици от СУ „Проф. д-р Асен Златаров” - 
Първомай с ръководител г-жа Златка Гарова – старши учител по химия и опазване на околната 
среда – обхванати 20 деца. Децата посетиха местен пчелин, запознаха се с технологиите за 
направата на мед, посетиха научно - учебна  лаборатория към факултета по химически науки към 



4

ПУ гр.Пловдив. Осигурени бяха от бюджета на МКБППМН предметни награди  и грамоти за 
всички участници в лятната школа. 
- На 04.11.2016г. по случай 1 – ноември Ден на народните будители и патронен празник в ОУ 
„Любен Каравелов” с.Бяла река, общ. Първомай, МКБППМН проведе тържество – викторина с 
учениците от 1 – 8 клас. Три отбора се състезаваха за опознаване живота и делото на народните ни 
будители. Цел на викторината - възпитаване в духа на народните традиции и обичаи и 
формирането на млади личности, познаващи своята вековна история и култура. Тържеството бе 
подкрепено от председателя и цялата комисия. Брой участници - 60 ученика; 
- През м.11 и м.12/2016г. МКБППМН организира творчески арт – работилници за децата от Център 
за настаняване от семеен тип за деца и младежи –  Първомай. Арт-работилниците, водени от г-жа 
Николина Андреева – учител по изобразително изкуство и секретаря на комисията г-жа Мария 
Кьосева бяха проведени в сградата на социалното заведение, предизвиквайки емоции и радост при 
децата от центъра. На 12.11.2016г. на тема: „Работа с природни есенни материали” и на 
03.12.2016г. „Изработване на ръчна коледна украса за центъра”. Целта на инициативата бе да се 
предостави алтернатива на децата в свободното им време и за правилното им психическо и 
физическо развитие, да се изтъкнат предимствата на изкуството и личното творчество като 
превенция и средство срещу извършването на противообществени прояви. След края на 
работилниците с изработените творби, децата и персонала подредиха изложба. Брой участници – 
12 деца от ЦНСТ. 
- На 16.11.2016г. МКБППМН проведе Ден на толерантността с ученици от OУ "д-р Петър Берон" с. 
Буково, община Първомай. Фокусирана върху превенцията на агресията в училище, кампанията 
„Ден на толерантността” цели да подпомогне формирането на представи и активно отношение у 
децата към толерантността във всичките й многолики проявления и насърчаване на поведение на 
разбирателство и ненасилие. Секретаря на МКБППМН и обществения възпитател г-жа Димитрия 
Костова – психолог, изнесоха презентация пред учениците на тема "Бъди толерантен". От 
учениците беше изготвена „стена на толерантността”, на която всяко дете очерта своята ръка като 
символ на доброто и постави позитивно послание. Бр. участници – 30 ученика;
6.Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на 
хора: проведена една информационна кампания на тема – Информационен ден по повод 18 
октомври – международен ден за борбата с трафика на хора. Членове от комисията  проведоха 
дискусия с ученици от горен курс. Учениците изгледаха и след това дискутираха филма „Карго – 
изгубена невинност”. Бяха очертани различията между трафик, миграция и контрабанда с хора, 
след което участниците изразиха важна позиция спрямо дейността на лицата, които печелят от 
трафика на хора и безнаказаността на трафикантите. Раздадени им бяха информационни 
материали, изработени от Международна организация по миграция – България /МОМ/ и от 
фондация „Самаряни” – Ст. Загора. 
7.Издаване и разпространение на информационни материали по превенция на трафика на 
деца с цел сексуална и трудова експлоатация: през 2016г. не са издавани нови информационни 
материали по темата, но комисията е използвала материали от други източници /Комисия по 
превенция трафика на хора/. Брошура „Отвори очи” – 10 отговора за трафик на хора.
8. 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 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 и на опасностите, които крие 
релсовия път при преминаването на товарни композиции и високоскоростни влакове; 
- През 2016г. нямаме осъществена среща със служители от „Транспортна полиция”; 
- През 2016г. не сме издавали и разпространявали материали по темата; 
- През 2016г. 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 и Ж.П. Гара – гр. Първомай. 
9.Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно – възпитателна работа с 
ненавършили пълнолетие деца,които споделят идеи или принадлежащи към организации с 
екстремистки или радикален характер: 
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9.1. НЯМАМЕ 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. 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. 
9.2. 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. 
9.3. НЯМАМЕ установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси). 
9.4. На този етап не предприемаме превантивни мерки, за да не изострим  вниманието към 
проблем, който не съществува на територията на община Първомай.  
10.Конкретни мерки /дейности и инициативи/, предприети по социална закрила на 
малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ /чл.10 от ЗБППМН/. 
Комисията оказва помощ на родителите да съберат и попълнят необходимите документи за 
получаване на помощи за децата си от Дирекция „Социално подпомагане” – Първомай. В ЦНСТ – 
Първомай има настанени 13 деца на възраст от 6 – 18 г., за които комисията съдейства със 
закупуването на ученически пособия, необходими им за  учебната  2016/2017 година. 
11.Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове /ПД/. Дейност с 
напусналите тези заведения и условно осъдени. 
През 2016г. по предложение на МКБППМН- община Първомай, с решения на Районен съд - 
Първомай бяха настанени 2 деца / 1 малолетно момче и 1 непълнолетно момиче/ в Социално 
педагогически интернат /СПИ/ с. Драгоданово, обл.Сливен и във Възпитателно училище – 
интернат /ВУИ/ с. Подем, обл. Плевен. Предложението на комисията до съда бе аргументирано и 
мотивирано, а настаняването в СПИ или ВУИ се налага за цялостно противоправно поведение на 
децата през 2015 и 2016 година. 
В СПИ през м. юни 2016г. и във ВУИ през м. септември 2016г. децата бяха транспортирани от 
секретаря на комисията и родител/настойник със служебен общински превоз до интернатите, при 
което бяха обменени координати между ръководството и комисията. Секретаря на комисията и 
инспектор ДПС поддържаха контакт главно по телефона и чрез писма с директорите на СПИ и 
ВУИ. Не предстои прекратяване на престоя на децата в тези заведения, поради скорошното им 
настаняване. Не са освобождавани за зимна ваканция, поради липсата на семействата им на 
територията на общината.През 2016г. МКБППМН не е взаимодействала с Поправителен дом – гр. 
Бойчиновци, поради липсата на наши настанени лица там.  
11.1.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,СПИ и ПД /брой, 
причини/. През 2016г. нямаме отправени предложения за предсрочно прекратяване на престоя на 
деца във ВУИ и СПИ, поради краткия им престой и непостигнатите положителни промени в 
поведението им. 
11.2.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 2016г. секретаря на комисията не е участвал в педагогически съвети на ВУИ и СПИ. 
Комисията не е получавала покани за присъствие, но имахме обмен на информация, касаеща 
настанените деца по телефона и чрез писма относно училищната им успеваемост, постигната 
позитивна промяна, придобити навици, свързани с режима в интерната и прибирането им у дома. 
11.3. Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 
пребивавали в СПИ и ВУИ. През отчетния период комисията не е предприемала конкретни 
мерки за социална подкрепа на тези деца, поради скорошното им настаняване.
11.4. 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. Секретаря на комисията е член на Пробационен съвет – 
гр.Първомай като взема участие ежемесечно в заседанията на съвета. Комисията получава 
информация за условно осъдените непълнолетни от Районен Съд – Първомай при изискване на  
справка.
12. През 2016г. до МКБППМН не е постъпвала информация от РС за условно осъдени лица за 
организиране на възпитателни грижи спрямо тях. 
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III. Възпитателни дела през 2016 година.
      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 от Закона 
БППМН възпитателни дела на малолетни и непълнолетни.
      Възпитателните дела се разглеждат от състава по чл.11, ал.2 от ЗБППМН, определен за всяко 
дело със Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен 
юрист, двама членове на МКБППМН и протоколчик. Присъства и представител на Отдел закрила 
на детето, когато от родителите не е посочен доверен представител или адвокат, който да защитава 
правата и законните интереси на малолетния или непълнолетния извършител. 
1.Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела - провеждането 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 някой от 
населените места от града и транспорта. Нерядко разглеждането на възпитателно дело от първи 
път е възпрепятствано от неявяването на детето и родителите на посочената дата. В тези случаи 
отлагаме разглеждането на делото за друга възможна според Закона за БППМН дата, като 
междувременно уведомяваме началника на РУ на МВР - Първомай писмено и търсим съдействие 
съгласно чл.19, ал.6 от Закона БППМН за принудително довеждане на задължителните лица.От 
комисията изпращаме повторно писма-покани и уведомяваме отново Отдел Закрила на детето, 
училището и др. заинтересовани по възпитателното дело институции. Отлагани са възпитателни 
дела поради това, че родителите на някой от децата са в чужбина и не са дали необходимите 
правомощия, законно на свои роднини и близки, които да се грижат за децата и да ги 
представляват пред институциите. Продължава да се наблюдава тенденцията децата често да бъдат 
оставяни на грижите на по-големи братя и сестри, на баби и дядовци, а родителите да мигрират 
краткосрочно, за да работят в чужбина поради финансови причини. Това затруднява институциите 
при решаването на различните казуси, свързани с децата им. На заседанията на комисията се 
явяват баби, дядовци и други роднини от разширеното семейство, което бави разглеждането на 
възпитателното дело и излизането на комисията с решение в законоустановения  срок. Необходимо 
условие за недопускане на противообществени прояви е подобряване на дисциплината в учебните 
заведения, повишаване мотивацията за натрупване на знания, умения и навици, уплътняване на 
свободното време  в спортни и различни културно–масови извънкласни дейности. Родителите на 
децата  е необходимо да проявяват по-голяма загриженост и внимание при възпитанието им, да 
проявяват разбиране по отношение на темите, които ги вълнуват, да насърчават добрите им 
постъпки, а в отрицателните да проявяват твърдост, разбиране и стремеж да покажат 
цивилизовано, че децата им са сгрешили.  
2.Динамика на образуваните за 2016 година възпитателни дела от МКБППМН – община 
Първомай. През отчетния период са разгледани 64 възпитателни дела, извършени от деца на 
възраст от 8 -13г. малолетни /30/  и от 14 – 18г. /14/ непълнолетни.Останали несвършени към 
31.12.2015г. бяха 8 бр. преписки, които се разгледаха през м.01/2016г. Постъпилите преписки до 
комисията са 59бр. от РП – Първомай и 13бр. от РУ на МВР – Първомай. Прекратени от комисията 
са 4бр. преписки, 3бр. поради напускане на страната на детето и семейството му след извършване 
на противоправното деяние и 1 бр. поради навършено пълнолетие. 1 бр. преписка е изпратена по 
компетентност до МКБППМН – община Сливен по местонахождение на малолетния извършител, а 
3бр. преписки са изпратени по компетентност до РС – гр.Първомай. Останали несвършени към 
31.12.2016г. са 7 бр. преписки, които са разгледани през м.01/2017г.

       Детската престъпност е сложно явление, зависимо от социално - икономически фактори – 
нисък жизнен стандарт, безработица, бедност, лоши битови условия, липсата на родителски 
контрол и грижи,негативни образци на подражание, криминогенно семейство и др. фактори. Това 
са причините, които влияят най – силно и най – пряко върху поведението на подрастващите.Децата 
имат нужда от позитивно и подкрепящо отношение, което ги разбира, уважава и приема като 
партньори в общия път на израстване и формирането им като личности. 
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       При постъпилите през 2016г. до МКБППМН преписки преобладават такива за кражби - 
взломна кражба, извършена в съучастие от 3 малолетни деца от магазин, кражба на 
селскостопански продукти, от търговски обекти, кражба на МПС в съучастие на две непълнолетни 
и едно малолетно дете, кражба на пари от църковен храм, на мобилен апарат и др. Картината се 
допълва с повреждане на чужда собственост, нанесена средна телесна повреда, бягство от дома, 
хулигански прояви, употреба на психоактивно вещество, прояви свързани с насилие и агресия, 
тормоз /в т.ч и училищен/  и др. Нараснал е броят на домовите кражби, извършени в съучастие от 
няколко деца. Краде се основно от необитаеми къщи в селата, поради липса на средства за 
препитание.Причината за това не е у децата, а у родителите и семейството като цяло, които в 
повечето случаи са многодетни. Слабата им грамотност и произтичащата от нея невъзможност за 
реализация на пазара на труда, нежеланието да се работи и стремежът към паразитен живот – това 
са неща, които се насаждат у много деца от семейството им още в много ранна детска възраст. 
Чувствително спада и възрастта на децата, извършители на противоправни прояви. Най – малкият 
извършител през 2016г. преминал през комисията е дете на 8 години, като извършител на кражба. 
Условията при които са живели децата с разгледани възпитателни дела през 2016г. са: – при 
двамата родители – 26 деца, при единия родител – 4 деца, при роднини – 5 деца, в специализирана 
социална услуга от резидентен тип в общността /ЦНСТ/ - 9 деца. 

        През 2016г. в два от разглежданите случая МКБППМН  е излязла с предложение до РС – 
Първомай за настаняване на две деца в специализирана корекционна институция за деца с трайно 
противоправно поведение. И в двата случая РС – Първомай е уважил мотивираното искане на 
комисията за извеждането на децата и настаняването им в СПИ и ВУИ. 
       През 2016г. пред РС - Първомай няма обжалвани от родителите възпитателни мерки, наложени 
от комисията на малолетни или непълнолетни по чл. 13, ал. 1 от Закона за БППМН.
3.През отчетния период нямаме случаи на отказано присъствие на представител на Дирекция 
„Социално подпомагане” – ОЗД, както и на изготвяне на писмен социален доклад за детето и 
неговото семейство за всяко възпитателно дело. Работим в изключително добра връзка с Отдел за 
закрила на детето преди, а при нужда и след разглеждане на възпитателното дело. 
4. Допуснати нарушения /брой и вид/, 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.  
От МКБППМН не са допуснати нарушения при процедурите по образуване и разглеждане на 
възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки. Ежемесечно комисията изпраща в 
прокуратурата график за организиране и провеждане на възпитателни дела и информира Районна 
прокуратура - Първомай в едномесечен срок за наложените възпитателни мерки по ЗБППМН. 
Нямаме издадени предписания от прокуратурата и съда по повод нарушения в образуването и 
разглеждането на възпитателните дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерките по 
чл.15 от ЗБППМН.  
5. Наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН.Трудности? 
      През 2016 г. МКБППМН община Първомай наложи следните възпитателни мерки по чл. 13, ал. 
1 от Закона за БППМН: 

Наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от Закона за БППМН – 2016 г. 

Т.1 Т.2 Т.3 Т.4 Т.5 Т.6 Т.7 Т.8 Т.9 Т.10 Т.11 Т.12 Т.13 
40 4 1 13 7 - - - - - 1 - 1

Видно от таблицата възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.1 „предупреждение” е налагана през 
годината най – често. Наложената мярка „предупреждение” е преценена като адекватна, когато 
съставите, разглеждащи възпитателното дело са установили, че деянието е първо за 
правонарушителя, извършено е поради лекомислие и детето е осъзнало тежестта на извършеното.  
Обществените възпитатели срещат трудност, когато детето поставено под корекционно - 
възпитателен надзор в изпълнение на чл.13, т. 5 от ЗБППМН  не се явява на срещите с възпитателя, 
въпреки, че има предварително изготвен график за месеца, съгласуван с родителя. Това най – често 
се случва поради липсата им от града и/или от общината или заминаване в чужбина на „гости”. 

Наложени възпитателни мерки по чл.41 от ЗБППМН: 
“ поставяне под възпитател надзор на обществен възпитател, чл.41, ал.2;  38
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“ поставяне под възпитател надзор на обществен възпитател на 
непълнолетни, осъдени от съда; 

0

6. На колко деца през 2016г. са разглеждани повече от едно възпитателно дело?  
На 10 деца през 2016г. е разгледано повече от едно възпитателно дело. Причините за това са 
различни за всеки случай и са строго индивидуални. Най - често това е попадане в криминогенна 
приятелска среда, дефицит на внимание от страна на близките и семейството, проблеми в 
общуването с връстниците, а в повечето случаи съвкупност от повече от една причини. Това са и 
случаите, в които работим екипно с Дирекция „Социално подпомагане”, с отдел „Закрила на 
детето“, с педагогическите съветници в училище, с родителите и разширеното семейство. 
Усилията  ни са обединени към намиране и преодоляване на причините, довели до девиантното 
поведение у детето. При някой от случаите противообществените прояви са извършени още преди 
да е разгледано от комисията предното възпитателно дело. 
6.1. Какви мерки са били наложени на последващите дела?  
     Отчитайки  резултатите от наложените мерки на първото възпитателно дело, комисията налага 
нови по - засилени корекционно - възпитателни мерки, като отново се анализира характера, вида и 
тежестта на извършеното деяние, последващото поведение на детето и коя възпитателна мярка  би 
била в най-добрия негов интерес за постигане на целения превъзпитателен ефект. 
     Наложени възпитателни мерки на  1-во възпитателно дело в МКБППМН – Първомай - чл.13, 
ал.1, т.1 /предупреждение/, т.2 /задължаване да се извини на пострадалия/; т. 3 / задължаване да 
участва в консултации, обучения и програми/. 
     Наложени възпитателни мерки на  2-ро възпитателно дело в МКБППМН – Първомай - чл.13, т.4 
/ поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват със 
задължение за полагане на засилени грижи/;т.5 /поставяне под възпитателен надзор на обществен 
възпитател/. 
     Наложени възпитателни мерки на последващо възпитателно дело в МКБППМН – Първомай - 
чл.13, т.5 /поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател/; т.11 /предложение до РС 
за настаняване в СПИ/ и т.13 /предложение до РС за настаняване във ВУИ/. 
    В седем от случаите /4 момичета и 3 момчета/ се касае за деца, настанени в ЦНСТ – Първомай от 
социални институции в Асеновград и Стара Загора, постъпили в нашето ЦНСТ с трайно 
противоправно поведение и налагани предходни възпитателни мерки от други комисии в страната. 
7. Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН /ако не е прилаган – защо/? Какви резултати са 
постигнати? Проблеми при налагане и превеждане в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН.

Проблеми при налагане и превеждане в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН /Чл. 25 от ЗБППМН 
гласи: „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 2016г., поради това не могат да се констатират проблеми. 

IV. Консултативни кабинети и Центрове за социална превенция. 

Към комисията няма създаден помощен орган - консултативен кабинет или център за социална 
превенция. Всички необходими консултации в работата на комисията с децата и родителите им се 
извършват от обществените възпитатели, които са психолози, педагози и социален работник. 
V. Обществени възпитатели. 

Дейността им е регламентирана с разпоредбите на Закона за БППМН. За обществени възпитатели 
се определят, лица с необходимата образователна подготовка и опит. Разчита се на личностните 
им качества, на професионалното им отношение към проблемните деца и техните родители, на 
интелектуалния потенциал и психологичното им мислене. Привличат се хора от широк възрастов 
диапазон, квалифицирани за работа с деца в риск и асоциално поведение. Благодарение на 
адекватните им корекционни похвати и навременна намеса те помогнаха на много деца да 
преодолеят кризисни ситуации в живота им. Съгласно ЗБППМН и Статута на обществения 
възпитател, те осъществяват следните ангажименти: индивидуална корекционно-възпитателна 
работа по чл. 13 и чл. 41 от ЗБППМН; подпомагат  родителите ,  които  срещат  затруднения   при  
възпитанието  на децата си; извършват предварителни проучвания по предложения за 
възпитателни дела; участват в организирани мероприятия през свободното време на децата. 
Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над: деца с наложена възпитателна 
мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН; деца пребивавали във ВУИ или СПИ; с възпитаници на 
социални институции /ЦНСТ/; деца, водещи се на отчет от инспектор ДПС при РУ на МВР; деца 
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предложени от училищните ръководства и от Училищните комисии за превенция на 
противообществените прояви на учениците /УКБППМН/ на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН.
Индивидуалните разговори и беседи с децата за коригиране на поведението им, пренасочване на 
интересите им според индивидуалните им възможности, промяна на мотивацията и приятелската 
им среда, работа със семейството, колкото и трудна да е тя са основните методи на работа. 
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.Всеки 
месец обществените възпитатели представят писмен отчет до зам. кмета и председател на 
комисията за работата си, постигнатите резултати и срещани трудности въз основа на, който са 
материално стимулирани, съгл. Наредба № 2 на ЦКБППМН. Води се необходимата задължителна 
документация - отчет за дейността за съответния месец, индивидуални карти за децата, с които са 
работили, 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 занимания срещу асоциално 
поведение. Обществените възпитатели участваха и в дейностите за превантивна работа, 
организирани от комисията през годината.МКБППМН в нашата община не е срещала проблеми 
при разходването на средствата предвидени от МФ по Наредба за материално стимулиране на 
обществените възпитатели. Комисията ежемесечно провежда работни срещи с обществените 
възпитатели, на които те споделят трудностите в работата си по възложения им възпитателен 
надзор, разглеждат се трудни и сложни казуси и вариантите за тяхното решаване, разискват се 
превантивните дейности за следващия месец и разпределението им.  
VI. Контролна дейност на МКБППМН
1. На територията на общината няма Социално-педагогически интернати и Възпитателни – 
училища интернати, спрямо които комисията да упражнява нужния контрол.  
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетни.  
Не са констатирани нарушения на режима и условията на работа на непълнолетни на територията 
на община Първомай. Работодателите са запознати с условията на Инспекцията по труда при 
наемане на работа на лица, не навършили 18 години, необходимото разрешение за работа на 
непълнолетни лица и декларация за съгласие от родител /попечител или настойник/. 
3. Какво е участието на МКБППМН при кризисни интервенции в екипи по Координационния 
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие? Да се 
посочат конкретните дейности -  секретарят на МКБППМН участва в Координационен механизъм 
за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви или в риск от насилие и за взаимодействие 
при кризисна интервенция. Секретаря на МКБППМН участва в Координационния механизъм по 
установяване на деца- жертви на насилие или деца в риск. Проведени са 20 екипни срещи, като за 
всички случаи е взето експертно решение, съставени са протоколи и са изпълнени мерките по 
закрила.   
VII.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. От изключително 
значение за комисията беше успешното сътрудничество с органите на реда. Съдействаха ни, когато 
бе необходимо откриването и принудително довеждане на непълнолетни и техните родители при 
разглеждане на образуваните възпитателни дела. 13 бр. са преписките през 2016г., получени от РУ 
на МВР - Първомай, с предложение за образуване на възпитателни дела от МКБППМН. Обменя се 
информация според указанията на НСИ за попълване на статистическия формуляр за 2016г., 
издирване и установяване на родители на деца, извършили противообществени прояви, 
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. Участие на инспектор 
ДПС при РУ на МВР – Първомай в заседанията за разглеждане на възпитателни дела от комисията. 
През 2016г. важна дейност по съвместната ни работа с органите на полицията бе организирането и 
откриването на двугодишната Национална програма на МВР „ Детско полицейско управление”. 
2.Органите на образованието – с Регионален инспекторат по образованието – Пловдив във връзка с 
механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище; 
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директорите на училищата уведомяват зам.кмета /председател на комисията/  за движението на 
ученици, подлежащи на задължително обучение, включително и на застрашените от отпадане 
ученици.Обществените възпитатели установяват 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 писменно уведомяват МКБППМН за настъпили промени в съставите 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. За една 
ефективна и ползотворно проведена информационна кампания или превенция в дадено училище е 
необходимо директорите, и педагогическите специалисти и съветници да са част от този процес, 
трябва да сътрудничат на всички местни субекти, чиято основна грижа и отговорност е 
навременното информиране и предотвратяване на нежелани поведенчески проблеми, които са част 
от ежедневието на съвременните деца. Ранната диагностика на проблема и навременното му 
разрешаване от широк кръг специалисти, води към намаляване на детската агресия и като цяло на 
децата в конфликт със закона.  
3. Дирекция „Социално подпомагане” – Първомай. Директора на Дирекция „СП” – Първомай е 
член на състава на МКБППМН. На всички възпитателни дела присъства представител на Отдел 
„Закрила на детето”, изготвят след писмено искане от страна на комисията  писмен социален 
доклад или становище от Дирекция „Социално подпомагане” за нуждите на възпитателните дела и 
др. необходими справки за условията при които живеят децата в конфликт със Закона. Участие на 
МКБППМН и ОЗД в Координационен механизъм за деца в риск от насилие, провеждат се екипни 
срещи за всеки отделен случай на детето и семейството му.  
4.Съд, прокуратура, следствие – МКБППМН - Първомай работи успешно с правозащитните и 
правораздавателните органи – полиция, следствие, съд, прокуратура, пробационна служба.  
57 бр. са преписките до МКБППМН, получени от Районна прокуратура - Първомай, по които са 
образувани от комисията възпитателни дела през 2016г. МКБППМН предоставя в едномесечен 
срок справка за наложените възпитателни мерки по ЗБППМН, по отношение на малолетните или 
непълнолетните, изпратени на комисията с постановление на прокурор от РП – Първомай и 
изпраща копие от решението на МКБППМН. Добро е сътрудничеството на Комисията и с 
Областна служба „Изпълнение на наказанията”, като секретаря на комисията е член на 
Пробационния съвет в района на действие на Районен съд – Първомай. 
5.Центрове за работа с деца – комисията има добро взаимодействие с Център за обществена 
подкрепа – Първомай /ЦОП, услуга предоставяна от външен доставчик - НПО/. 
Взаимоотношенията между двете страни, са уредени от 2012г. чрез  подписан договор за 
съвместно сътрудничество, с който са разписани процедури за взаимно насочване на случаи за 
деца и семейства в риск и участие в съвместни превантивни дейности и инициативи на територията 
на община Първомай, също и предоставяне на услуги при изпълнението на възпитателни мерки, 
наложени от МКБППМН по чл.13, ал.1, т.3 и т.10, чл.13, ал.4, както и чл.15, ал.1, т.2 и чл.15, ал.4 
от ЗБППМН.
6. През 2014г. в община Първомай има разкрита социална услуга от резидентен тип – Център за 
настаняване от семеен тип за деца и младежи. През 2016г. в центъра има настанени 13 малолетни и 
непълнолетни на възраст от 3 до 18 години. Пет от децата идват с множество извършени 
противообществени прояви и разглеждани възпитателни дела от МКБППМН в Асеновград и Стара 
Загора. От м. януари 2016, до м. декември 2016г. МКБППМН - община Първомай е разгледала 18 
възпитателни дела на деца от ЦНСТ за извършени от тях противообществени прояви по 
предложение на: от РП – Първомай – 10бр. преписки, а от РУ на МВР – гр.Първомай – 8бр. 
преписки. Секретаря на комисията поддържа ежедневни контакти с управителя, 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 поканите на родителите, при издирването и 
установяването на малолетни или непълнолетни в риск и техните семейства и др. 
8.Медии, печатни информационни издания - комисията информира редовно местните медии за 
организираните от нея мероприятия с цел популяризиране на дейността и достигане на полезна и 
актуална информация до максимално широк кръг лица. 
VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН
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- участие на секретаря на комисията в национална среща  на секретарите и специалистите от 
местните комисии за БППМН –  2016 г. в Хисаря. 
Проведено съвещание през месец октомври с обществени възпитатели за запознаването им с 
новите моменти и актуални въпроси, обсъждани на националното съвещание - 8 участника. 
- участие на секретаря  в обучение на 11.11.2016г. в гр. Пловдив на тема: „Интегриран подход за 
справедливо правосъдие”. Цел – подобряване на взаимодействието и координацията на регионално 
и местно ниво при гарантиране на правата и защита на пострадали от престъпления деца и техните 
семейства. 
- участие на секретаря на комисията в организирана от Областна администрация - Пловдив 
регионална среща на 16.12.2016г. с Председателя на Държавната агенция за закрила на детето, на 
която бяха презентирани и обсъдени приоритетите на агенцията в политиката за деца през 2017г., а 
именно: разгръщане на политиката към всички деца, утвърждаване на детското участие в 
обществения и политически живот не само в страната, но и в международен мащаб, обединяване 
на усилията на ангажираните институции за създаване  и прилагане на мерки, гарантиращи 
подходяща среда за развитие на младите хора, реформата в осиновяването, детското правосъдие, 
правата на децата и др. 
IX. 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 № 03 – 00 - 1756/17.12.2015г. на Министерство на финансите и ЦКБППМН за 
възнаграждения на членовете на МКБППМН – община Първомай, за 2016г. по Наредба № 3 са 
разчетени 3900 лв. Изразходени са 3870 лв., съгласувани с Председателя на МКБППМН, Отдел 
„Бюджет и човешки ресурси” и финансов контрольор при община Първомай и изплатени като 
възнаграждение на членовете на комисията за положения от тях труд през първото и второто 
шестмесечие на 2016г.  
     МКБППМН при Община Първомай ще продължи и през настоящата 2017г. да предлага 
безрезервна подкрепа и компетентна юридическа, педагогическа и психолого - консултативна 
помощ на малолетните и непълнолетните и техните семейства. Това е нашата професионална и 
житейска мисия и ние имаме потенциала да се справим в името на общата кауза - да защитим най-
добрия интерес на децата и с търпение, грижа и разбирателство да им помогнем да развиват своите 
способности и талант. 

НИКОЛАЙ МИТКОВ 
Зам. кмет община Първомай 
и Председател на МКБППМН  
съгл. Заповед № РД – 15 - 275 /17.05.2017г.                

изготвил: 
Секретар МКБППМН - община Първомай 

М. Кьосева 

Използвани съкращения:
ЗБППМН – Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни; 
ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни; 
ДПС – Детска педагогическа стая; 
ВУИ – Възпитателно училище – интернат; 
СПИ – Социално педагогически интернат; 
УКПППУ – Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците; 
ЦОП – Център за обществена подкрепа; 
ЦНСТ – Център за настаняване от семеен тип за деца; 
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ВЪЗПИТАТЕЛНА 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; 


