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ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ОБЛАСТ ВИДИН
с.Чупрене, обл.Видин тел: 09327/2580, факс: 09327/2402
e-mail: ob_chuprene@abv.bg http://chuprene.com

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.ЧУПРЕНЕ

П Р Е Д Л О Ж Е НИЕ

От Ваньо Костадинов Костин - кмет
на Община Чупрене , област Видин
УВАЖАЕМИ СЪВЕТНИЦИ ,
Предлагам на Вашето внимание Отчетен доклад за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни към
Община Чупрене за 2016 год.
Моля да вземете следното РЕШЕНИЕ:
„ На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА Общинският съвет приема Отчетният
доклад за дейността на МК по ЗБППМН към Община Чупрене през 2016 год.”

С уважение,
ВАНЬО КОСТИН
Кмет на Община Чупрене
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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
обл.Видин, общ.Чупрене, с.Чупрене, ул.“Асен Балкански”, № 55,
факс 09327 2402, e-mail: ob_chuprene@abv.bg

ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА НА
МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ КЪМ ОБЩИНА ЧУПРЕНЕ ПРЕЗ
2016г.
Съгласно чл.7, ал.2 от Закона за БППМН, Местната комисия ежегодно представя
отчет за дейността си пред Централната комисия за БППМН към МС, пред кмета и пред
Общинския съвет.
При изготвянето на доклада за 2016г. са спазени изискванията относно показателите
и структурата му, предложени от Централната комисия за борба срещу
противообществетите прояви на малолетните и непълнолетните в писмо до Председателя на
МКБППМН с изх. № РД–30-И–42 от 15.12.2016г..
I. Организационно състояние на Общинската комисия за БППМН:
1.На основание чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН кметът на община Чупрене издава Заповед
№ 281 от 14.11.2016г., с която определя следния състав на МКБППМН:
- Председател: Ваньо Костин - Кмет на община Чупрене;
- Секретар: Николай Миленков и девет членове сред които юрист, лекар,
трима специалисти от общинската администрация, представител на РУП, главен експерт от
Отдел „Закрила на детето” и две учителки – по една от двете основни училища в общината.
2.От 18.04.2005г., на основание чл.6, ал.3 от ЗБППМН, секретарят на МКБППМН се
назначава на щат по трудови правоотношения в общинската администрация.
II.Дейност на комисията:
1. Дейности и инициативи в изпълнение на следните области на дейност:
1.1. Ранната превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални
деяния се осъществява чрез прилагане на Плана за работа на МКБППМ от обществените
възпитатели. В дейността си те получават съдействие и подкрепа от директорите на
училищата и педагогическите ръководства, от класните ръководители, педагогическите
съветници и родители.
МКБППМН организира дейности за осмисляне на свободното време на децата,
работи по превенция на наркомании, тютюнопушене, употреба на алкохол, сексуална
експлоатация, изтъкване предимствата на здравословния начин на живот, разясняване на
проявите, считащи се за противообществени и последващите възпитателни мерки,
установяване на децата, склонни към агресия и превантивна работа с ученици и родители за
недопускане на противообществени прояви и престъпления.
1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца
чрез обхващане и задържане на децата от рисковите групи в училище – структурата на
учебния процес в основните училища ангажира децата от 7,45 до 17 часа.
1.3. Превантивна работа с родителите – обществените възпитатели ежемесечно
осъществяват срещи и провеждат разговори с родители на проблемни деца.
1.4.Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
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1.4.1.Следвайки препоръките в писмо № 96 от 21.12.2006г. на ЦКБППМН до
председателите на МКБППМН, в община Чупрене на 22.02.2007г. бе приета „Общинска
програма за превенция на насилието и агресията между деца”.
Данните са представени в таблица 1.
Таблица 1
Брой
Брой
Теми на стратегиите и
стратегии, обхванати програмите
програми
1
25
1.Определяне на факторите за
агресия
и
насилие
в
училищата;
2.Определяне
на
децата,
склонни към прояви на
агресия и насилие;
3.Превантивна дейност.

Реализирани конкретни
дейности
1.Извършване на проучване на
конкретни случаи на насилие и
агресия,
решаване
на
конфликти;
2.Работа,
в
рамките
на
превантивната
дейност
на
обществените възпитатели с
установените деца, склонни към
асоциални прояви;
3.Запознаване на децата със
ЗБППМН,
Осигуряване
и
разпространение
на
информационни материали.

1.4.2.Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните.
Данните са представени в таблица 2:
Таблица 2
Година Брой реализирани
програми за превенция
и противодействие на
детското асоциално
поведение
2013
3
2014
2
2015
2
2016
2

Брой лица, обхванати от
информационни кампании
за предотвратяване на
асоциалното поведение
сред децата
25
20
15
25

Брой консултирани
деца и семейства чрез
МКБППМН

20
10
5
4

До края на 2016г. са приложени следните програми за превенция и противодействие
на детското асоциално поведение:
Общинска програма за превенция на насилието и агресията сред
малолетните и непълнолетните.
План за действие за реализация на Националната стратегия за борба с
наркотиците (2014 – 2018г.)
План с предвидени дейности и съответните задачи за постигане на трите
основни цели на работа на МКБППМН, произтичащи от Закона за БППМН:
- предотвратяване на противообществените прояви и престъпления,
извършвани от малолетни и непълнолетни;
- работа с малолетните и непълнолетните извършители на
противообществени прояви и престъпления;
- осигуряване на нормално развитие и възпитание на извършителите на
противообществени прояви и престъпления.
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1.4.3.Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за борба
Обучения на
специалисти и
доброволци
по
превенция на
наркоманиите
(брой
теми,
брой
обхвана
ти лица)

Програ Програми Брой
Издаване Брой
Брой
ПровежБрой
ми
и за работа консули разпро- инфорлица,
дане на лица,
проети
със
тирани
странение мациообхвапроучвобхваза
семейстдеца
и на
нни
нати в ания
за нати в
превен- ва в риск родители информкампаинфор- нагласипроучция на и рискови във
ационни
нии
и маците
за ваниярискогрупи
връзка с материа- програонните
употреба та
вото
деца
употрели (вид, ми
по кампана наркоповеде- (брой
нии и тични
бата на теми
и превенние за програми наркотираж)
ция на преван- вещества
употре- и
тици
наркотивните (теми и
ба
на проекти;
маниите програ- брой)
наркотеми;
ми
тици
брай
(брой,
обхванатеми,
ти лица)
брой
обхванати
лица)
Трима
3 броя: 1 брой:
2 броя.
1 брой:
РазрабоспециЗа
Обучение
тени:
Анкета за
алисти
родите- на
Поредица
устано–
ли; За родители.
статии за
вяване на
общест- рискодецата в
общинвени
ви
риск.
ския
възпигрупи;
вестник и
татели
ПовиПрезеншаване
тация за
инфорсайта на
миранобщ.
остта на
Чупрене
обществото.
с наркотиците (2014 – 2018г.)
Ръководейки се от показателите в Писмо № РД-30-И-04/14.11.2014г. на ЦКБППМН
данните са представени в таблица 3.
1.4.4.Дейности
по
Националната
програма
за
предотвратяване
и
противодействие на трафика на хора:
На община Чупрене не са възлагани дейности по „Националната програма за
предотвратяване и противодействие на трафика на хора”.
1.4.5.Относно мерките по превенция на противообществените прояви и
престъпления, свързани с жп-транспорта Ви информирам, че през територията на
общината не преминава такъв транспорт.
Таблица 3
Прилагам два информационни материала на електронен носител (диск) издадени от
МКБППМН, информацията за които е подбрана от сайтове в интернет.
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2. Във връзка с разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна
работа с ненавършилите пълнолетие деца, споделящи идеи или принадлежащи към
организации с ексремистки или радикален характер предоставям следната информация:
2.1.Няма лица принадлежащи към радикални ексремистки групи.
2.2.Не са установени малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени
прояви и насилие, мотивирано от расова, верска и етническа омраза или като резултат от
споделяне на екстремистки идеи или като членство в радикални групи и организации.
2.3.Не са извършвани криминални деяния от футболни агитки (ултраси).
3.Конкретни мерки (дейности и инициативи), предприети по социална закрила
на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ (чл.10 от ЗБППМН).
3.1.Не е имало повод Местната комисия за БППМН да насочи деца с
противообществени прояви към Дирекция „Социално подпомагане” и отделите за закрила на
детето (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.
3.2.МКБППМН си взаимодейства със СПИ „Христо Ботев” – с. Варненци, където е
настанен ученик от община Чупрене. През отчетния период не е имало деца с наложена
условна присъда.
3.3.Не са правени предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,
СПИ и ПД.
3.4.Секретарят на МКБППМН не е участвал в заседания по чл.31, ал.1 от ЗБППМН на
педагогически съвети във ВУИ и СПИ.
3.5.В общината няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД и
приюти за безнадзорни деца.
3.6. На пленарно заседание на МКБППМН, проведено на 23.10.2009г. и отразено в
Протокол № 10 беше представено и обсъдено Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от
25.09.2009г.) въз основа на което е създаден поименен регистър на всички неучещи и
неработещи непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, осъдените на
„пробация” както и на условно осъдените. През 2016г. не е имало лица подлежащи на
вписване в регистъра.
4. За осъдените условно и осъдените на пробация непълнолетни МКБППМН
получава информация от съда чрез Инспектор от Детска педагогическа стая.
5. Няма случаи съдът да е информирал МКБППМН за организиране на възпитателни
грижи след условно осъждане на непълнолетни.
6. Всички, подлежащи на задължително образование деца са записани в основните
училища в община Чупрене. Усилията на училищните ръководства, подпомагани от
МКБППМН са насочени към мотивация на някои родители и ученици за редовно посещение
на учебните занятия и неотпадане на децата от училище.
III. Възпитателни дела
1. МКБППМН не е имала проблеми при образуването и разглеждането на
възпитателни дела.
2.Не е имало е случай представител на ДСП – ОЗД да не е участвал при разглеждане
на възпитателно дело и да не е предоставил социален доклад.
3. Прокуратурата и съда не са констатирали нарушения при образуването и
разглеждането на възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки по чл.13 и
мерките по чл.15 от ЗБППМН.
4. МКБППМН не е срещала трудности при привеждането в изпълнение на мерките по
чл.13 от ЗБППМН.
5. МКБППМН не среща трудности при привеждане в изпълнение на мерките по чл.15
от ЗБППМН.
6. През 2016г. не е имало дете, на което са разглеждани повече от едно възпитателно
дело.
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7. През 2016г. не имало повод за прилагане на чл. 25 от ЗБППМН. В община Чупрене
са създадени условия за налагане и привеждане в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН.
IV. В община Чупрене не са създадени консултативни кабинети, както и
центрове за социална превенция. Техните функции се изпълняват от обществените
възпитатели.
V. Обществени възпитатели.
Година

Плануван бр. общ.
възпитатели, утвърдени
от МФ по Закона за
държавния бюджет
2016
3
2017
3
Прогноза за 2018
3

Реално усвоени
бройки обществени
възпитатели за
съответната година
1

Изразходвани
средства по Наредба
№ 2 на ЦКБППМН
1247 лв.

1. Местната комисия ръководи и контролира работата на определените от нея
обществени възпитатели на основание чл. 42, ал. 2 от ЗБППМН. Имайки предвид Статута на
обществения възпитател, контрола върху дейността на обществените възпитатели се
осъществява от секретаря на МКБППМН. Съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗБППМН обществените
възпитатели представят пред Местната комисия отчет за дейността си и удостоверения за
посещения, заверени от посетеното лице.
2. Няма проблеми при изразходване на средствата за материално стимулиране на
обществените възпитатели.
3. През 2016г. не са провеждани квалификационни дейности с обществените
възпитатели.
4. Няма случай на външна намеса при подбора и определянето на обществените
възпитатели.
VI. Контролна дейност на МКБППМН.
1.На територията на общината няма ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за
безнадзорни деца.
2.Не са констатирани нарушения в дейността на настойници и попечители.
3.В общината няма работещи непълнолетни.
4.Не са извършвани проверки за посещения на малолетни и непълнолетни в питейни
заведения и барове.
5.Секретарят на МКБППМН участва в група за установяване на скитащи и просещи
деца, при което не са установени скитащи и просещи деца.
6.Местната комисия не среща проблеми при осъществяване на контрола.
VII. Не са правени предложения пред местни и централни органи по проблемите по
предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие.
VIII. Местната комисия работи съвместно с Дирекция “Социално подпомагане”,
отдел “Закрила на детето”, органите на образованието и Инспектор Детска педагогическа
стая за издирване и установяване на малолетните и непълнолетните, които се нуждаят от
помощ. Не е имало повод Местната комисия за БППМН да насочи деца с
противообществени прояви към Дирекция „Социално подпомагане” и отделите за закрила на
детето (ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.
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IX. Квалификационна дейност на МКБППМН.
1.МКБППМН не е организирала обучителни семинари и не е имала представители в
квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации.
X. Не са изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждения на
членовете на МКБППМН.
XI. Във връзка с изготвянето на финансова прогноза дейността на МКБППМН
към общ. Чупрене през 2018г. Ви представям проект за необходимите средства за
МКБППМН – общ. Чупрене в следната таблица:
Получени средства
по
ЗДБ
за
МКБППМН
за
2016г. – общо (в
лева)
14970

Изразходвани
средства от
МКБППМН за
2016г. – общо
(лева)
1247

Получени средства
Необходими
по ЗДБ за
средства за 2018г . МКБППМН за 2017г. общо
– общо (в лева)
15270

15270

XII. Статистически данни:
През 2016г. в МКБППМН са постъпили два сигнала от РП по отношение на две деца.
Разгледано е едно възпитателно дело спрямо едно дете, съобразявайки се със
сроковете предвидени в ЗБППМН едно възпитателно дело остава незавършено през 2016г. и
ще бъде разгледано през 2017г..
Наложена е една възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.2 от ЗБППМН (Задължаване да
се извини на пострадалия).
Един от подадените сигнали се отнася до престъпление извъшено в група от две
малолетни лица.
Под възпитателен надзор осъществен от обществен възпитател възложен през
предишния отчетен период е един малолетен.
Списък на използваните съкращения:
1.ЗБППМН – Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните;
2.ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;
3.МС – Министерски съвет;
4.МКБППМН – Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните;
5.ЖП-транспорт – Железопътен транспорт;
6.ОЗД – Отдел „Закрила на детето”;
7.СПИ – Социално педагогически интернат;
8.ВУИ – Възпитателно училище интернат;
9.ПД – Поправителен дом;
10.ДСП – Дирекция социално подпомагане;
11.МФ – Министерство на финансите;
12.ДПС – Детска педагогическа стая;
13.ДВНМН – Дом за временно настаняване на малолетни и непълнолетни;
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СПИСЪК С ИМЕНАТА, АДРЕСИТЕ И ТЕЛЕФОНИТЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
И СЕКРЕТАРЯ НА МКБППМН, E-MAIL, ФАКС НА ОБЩИНАТА, ИДПС,
ДИРЕКЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ – ОТДЕЛ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
1. Председател на МКБППМН –
Ваньо Костин, обл. Видин, с. Чупрене, ул. “Асен Балкански”, № 55, тел.
0885024887.
2. Секретар на МКБППМН –
Николай Миленков, обл. Видин, с. Чупрене, ул. “Асен Балкански”, № 55, тел.
0889110482.
3. Инспектор ДПС –
Валентина Малиничова, тел. 0898733826
4. Главен експерт ОЗД –
Венетка Големшинска, тел./факс 09327 2202 и 2203,
мобилен тел. 0889110882
5. Факс на община Чупрене – 09327 2402
6. e-mail: ob_chuprene@abv.bg

