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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
С.ЧУПРЕНЕ

П  Р  Е  Д  Л  О  Ж  Е  Н И Е

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 2018 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 2018
год.” 

С уважение,
ВАНЬО КОСТИН
Кмет на Община Чупрене

 Съгласувал:
адв. Славяна Младенова
юридически консултант

Изготвил:
Н.Миленков
Секретар МК по ЗБППМН 

mailto:ob_chuprene@abv.bg


 
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  2018г.

Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, общинската (районната) 
комисия всяка година представя отчет за дейността си пред кмета, Общинския съвет и 
Централната комисия за БППМН. 

При подготовката на доклада за 2018г. са спазени указанията 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–57 от 12.12.2018г..

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 
РАЙОННА) КОМИСИЯ

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6,
ал. 2 от ЗБППМН). 

На основание чл. 6, ал. 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. 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.
1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в 

изпълнение на следните области на дейност?

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни. 



1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата (Попълнете на компютър. 
Ако е необходимо, добавете редове): 

Проведени са седем мероприятия, две програми и едно обучение на обществен 
възпитател организирано от ОУ – с. Чупрене.

За тези дейности не са направени разходи от бюджета на МКБППМН.
1.1.2. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 
система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, 
приет с Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г.

В екипа участват секретарят и един от членовете на МКБППМН.
1.1.2.1. Брой посетени семейства на деца, подлежащи на образование от 

МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
Екипът е посетил 12 семейства на деца, подлежащи на образование.
1.1.3. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 1.
Брой

срещи
Брой

обучения
Теми Брой заявки към МКБППМН за

консултиране на деца и родители

  Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

1.1.4.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни 
психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.

Таблица 2.
Брой работни срещи за обсъждане 
на казуси (на проблемни деца)

Брой участия в обучения по 
превенция на МКБППМН

Теми

 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е  необходимо, добавете редове.

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 
данни (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
…………………………………………...…………………………………………...
…………………

1.2. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

1.2.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, 
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 
си.

Таблица 3.
Участници Брой дейности Вид дейности (срещи, обучения, консултации)
Родители 2 Среща, обучение
Настойни

ци
Попечите

ли
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

1.2.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 
попечителство.

Таблица 4.
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни

1 1
Забележка: Попълнете на компютър. 



1.2.3. Брой образователни,2 социални3 и здравни4 мероприятия5.
Таблица 5.

Брой
образователн

и
мероприятия

Теми Участниц
и

родители

Участниц
и

малолетни

Участници
непълнолетн

и

Разходи от
бюджета на
МКБППМ

Н
1 Професият

а
«Полицай» 

14

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.
Таблица 6.

Брой социални
мероприятия

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

7 Не на
насилието

в
училище,
решаване

на
конфликт

и, да
опазим

училищн
ия двор

през
лятото,

Първият
учебен

ден,
празник

на
буквите.

24 6

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.
Таблица 7.

Брой здравни
мероприятия

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

2 Отбелязват се дейности, свързани с образованието и/или кариерното ориентиране на 
подрастващите, например: „Аз искам да уча”, „Развитие на мотивацията за постижения”, „Обучения на 
деца с хиперактивност или СОП”, ,,Познатите и непознатите професии”.
3 Представят  се  дейности,  свързани  със  социалната  среда:  1)  поведение  (агресия,  пример:  ,,Без
агресия”; насилие, пример: ,,Без насилие в училище”; тормоз, пример: ,,Не на тормоза в класната стая”;
конфликт,  пример:  ,,Без  конфликти  в  училище”;  противоправно  поведение;  толерантност,  пример:
,,Толератност и съпричастност”);  2) културни  (за 1 март, 3 март, 1 юни,  1 ноември и  други  имащи
отношение  към  празник  на  града  или  училището),  пример:  ,,Роден  край”,  ,,Приятелството“,
,,Ценности“, ,,С любов и грижа към животните”, ,,Игри и забавления  с връстници"; и 3) превенция на
ранни бракове и отговорно родителство.
4 Маркират се дейности, свързани със здравното образование, сексуалното образование, спорта. Тук
не се представят дейности, свързани с превенция на алкохол, наркотици и тютюнопушене.
5 Под названието „мероприятия” във всички таблици в отчета се отбелязват дейности, които не са
обучения, не са стратегия, не са програма или проект.



Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.
1.3.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и 

програми:
1.3.1. Национални стратегии.

Таблица 8.
Брой

национални
стратегии

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

1 План за
действие за

реализация на
Националната
стратегия за

борба с
наркотиците
(2014-2018г.)

32

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.
1.3.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между 

деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до 
председателите на МБППМН.

Таблица 9.
Брой

общински
стратегии и
програми

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

1 1.Определяне 
на факторите 
за агресия и 
насилие в 
училищата;
2.Определяне 
на децата, 
склонни към 
прояви на 
агресия и 
насилие;
3.Превантивна

дейност.

31

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.
1.3.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни 
кампании.

Таблица 10.
Общ брой деца, обхванати от 
информационни кампании за 
предотвратяване на асоциалното 
поведение

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от бюджета
на МКБППМН



Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблици 9 и 11. (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове).

Таблица 11.
Брой реализирани програми за 
превенция и противодействие на 
детското асоциално поведение

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от бюджета
на МКБППМН

Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблица 9.. (Попълнете на компютър. 
Ако е необходимо, добавете редове).

1.3.3.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от 
ЗБППМН) и родителите им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за 
социална превенция или Консултативния кабинет).

Таблица 12.
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни

4 3 1
Забележка: Попълнете на компютър.

1.3.3.1.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от 
ЗБППМН), съвместно с родители им (семейни консултации), от МКБППМН и 
нейните органи.

Таблица 13.
Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни

3 3
Забележка: Попълнете на компютър.

1.3.3.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви и родителите 
им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или 
Консултативния кабинет).

Таблица 14.
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни

Забележка: Попълнете на компютър.
1.3.3.2.1. Брой консултирани деца с противообществени прояви, съвместно с

родителите им (семейни консултации), от МКБППМН и нейните органи.
Таблица 15.

Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни

Забележка: Попълнете на компютър.

1.3.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната  
стратегия   за   борба   с   наркотиците (2014-2018 г.). 

Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в Писмо № 
РД-30-И-(04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН.

Таблица 16.
Брой информационни

кампании по
превенция на

наркоманиите,
употреба на алкохол и

тютюнопушене.

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

2 Поре



дица 
стат
ии за
общи
нски
я 
вест
ник 
и 
През
ента
ция
за

сайт
а на
общ.
Чупр

ен
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 17.
Брой програми за

превенция на рисково
поведение за употреба

на наркотици и
алкохол

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

1 Обуч
ение
на

роди
тели

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.
Таблица 18.

Брой проекти за
превенция на рисково
поведение за употреба

на наркотици и
алкохол

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

3 За
роди
тели;

За
риск
ови
груп

и;
Пови
шава

не
инфо
рмир



анос
тта
на

обще
ствот

о.
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 19.
Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 
Центъра за социална превенция или Консултативния 
кабинет във връзка с употребата на наркотици

Малолетни Непълнолетни

Забележка: Попълнете на компютър.

Таблица 20.
Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 
Центъра за социална превенция или Консултативния 
кабинет във връзка с употребата на алкохол

Малолетни Непълнолетни

Забележка: Попълнете на компютър.

Таблица 21.
Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 
Центъра за социална превенция или Консултативния 
кабинет във връзка с употребата на тютюнопушене

Малолетни Непълнолетни

Забележка: Попълнете на компютър.

Таблица 22.
Брой деца, консултирани (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра
за социална превенция или Консултативния кабинет заедно

с родителите им (семейни консултации), във връзка с
употребата на наркотици и алкохол

Брой семейни
консултации

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 23. Издаване и разпространение на информационни материали.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми Разходи от бюджета на

МКБППМН

Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 24.
Брой

проведени
проучвания за

нагласи за
употреба на
наркотични
вещества,

Теми Участниц
и

родители

Участниц
и

малолетн
и

Участници
непълнолетн

и

Разходи от
бюджета на
МКБППМ

Н



алкохол и
тютюнопушен

е
1 Анкета за

установяван
е на децата в

риск
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 
материали на МКБППМН по превенция на наркоманиите, в ЦКБППМН да бъде 
изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

1.3.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора:

1.3.5.1.  Програми за превенция.
Таблица 25.

Брой програми за
превенция

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.
1.3.5.2. Информационни кампании:

Таблица 26.
Брой

кампании
Теми Участници

родители
Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.
Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на трафика на хора, в ЦКБППМН да бъде 
изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.

1.3.6. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани
с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до 
председателите и секретарите на МКБППМН:  

Таблица 27.
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО
Брой конкурси
Разходи от бюджета на МКБППМН
Забележка: Попълнете на компютър.

Моля, в случай на издадени собсвени информационно-методически 
материали на МКБППМН по превенция на престъпленията и 
противообществените прояви, свързани с ЖП-транспорта, в ЦКБППМН да бъде 
изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив.



 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 
работа с малолетни и непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към 
организации с екстремистки или радикален характер.

Таблица 28.
Брой дейности по

разпознаване, идентификация
и корекционно-възпитателна
работа с непълнолетни, които

споделят идеи или
принадлежат към организации
с екстремистки или радикален

характер

Теми Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Разходи от
бюджета на
МКБППМН

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.

2.1.  Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или 
принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити 
престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на 
екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.

Таблица 29.
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни

0
Забележка: Попълнете на компютър.

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършвали 
противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа 
омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в 
радикални групи и организации.

Таблица 30.
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни

0
 Забележка: Попълнете на компютър.

2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на
техните малолетни и непълнолетни извършители.

Таблица 31.
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни

0
Забележка: Попълнете на компютър.

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати 
(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 

От потъпилите в МКБППМН сигнали и проведените разговори с децата се 
установи, че в общината няма малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или 
принадлежащи към радикални и екстремистки групи, не са извършвани престъпления 
по расистки подбуди или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или 
членство в радикални групи, или организации, не са установени малолетни и 
непълнолетни, извършващи противообществени прояви и насилие, мотивирани от 
расова, верска и етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи,



или членство в радикални групи и организации както и криминални деяния от футболни
агитки.

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със 
социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа   (чл. 
10 от ЗБППМН). 

Таблица 32.
Брой дейности Теми Разходи от бюджета на МКБППМН

1 Определяне на
обществен

възпитател.
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

Таблица 33.
Брой инициативи Теми Разходи от бюджета на МКБППМН

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 
Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 
предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 34.
Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни

Забележка: Попълнете на компютър.

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. 
(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 

През 2018г. не е имало деца, пребивавали във ВУИ, СПИ, поправителни домове и
условно осъдени непълнолетни.

3.2.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни 
заведения, са осъществени.

Таблица 35.
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни

Забележка: Попълнете на компютър.
3.2.2. Каква конкретна подкрепа е оказана. (Попълнете на компютър.  Ако е 

необходимо, добавете редове): 
………………………………………………………………………………………..
…………………
…………………………………………………………..
……………………………………………....
…………………………………………………………..
……………………………………………....

3.2.3. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, 
чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване 
на престоя в тези заведения. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 
редове): 



………………………………………………………………………………………..
…………………
…………………………………………………………..
……………………………………………....
…………………………………………………………..
……………………………………………....

3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ  
(брой, причини). 

Таблица 36.
Брой предложения Причини 

ВУИ
СПИ

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.
 3.4. 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? 
(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 
………………………………………………………………………………………..
…………………
…………………………………………………………..
……………………………………………....
…………………………………………………………..
……………………………………………....

3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетни и 
непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно 
осъдени.

Таблица 37.
Брой

дейности
Видове

дейности
Разходи от
бюджета на
МКБППМН

СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни 
деца
Условно осъдени
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието.
Таблица 38.

Брой
дейности

Видове
дейности

Разходи от бюджета
на МКБППМН

Продължаване на образованието
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални проблеми.
Таблица 39.

Брой
дейности

Видове
дейности

Разходи от бюджета
на МКБППМН

Уреждане на битови и социални проблеми
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове.



3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа. 
(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 
………………………………………………………………………………………..
…………………
…………………………………………………………..
……………………………………………....
…………………………………………………………..
……………………………………………....

3.6. Създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи 
непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на 
условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 
25.09.2009 г.). Конкретни дейности, предприети за повишаване на тяхната 
квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и 
подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати.

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 2018г. не е имало лица подлежащи на 
вписване в регистъра

Таблица 40.

Категории
неучещи и

неработещи
непълно-

летни

Общ
брой

Брой
продължили

образованието
си

Брой на
обхванати в
обучения и

програми за
квалификация

Брой на
професионално
ориентирани и
консултирани

Брой на
започналите

работа

Неучещи и 
неработещи,
напуснали 
СПИ
Неучещи и 
неработещи,
напуснали 
ВУИ
Неучещи и 
неработещи,
освободени 
от ПД
Условно 
осъдени
Осъдени на 
пробация
Забележка: Попълнете на компютър.

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените 
и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо,
добавете редове): 



За осъдените условно и осъдените на пробация непълнолетни  МКБППМН 
получава информация от съда чрез Инспектор от Детска педагогическа стая.

Таблица 41. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на
пробация непълнолетни.

Брой случаи
Информация от съда
Справки на секретаря на МК  в съда
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове.

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

МКБППМН не е срещала трудности и проблеми при образуването и 
разглеждането на възпитателни дела.

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП – ОЗД не са участвали 
при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или 
доклади – брой и причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове): 

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.   Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и 
съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и 
налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  
Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на 
повторни нарушения. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от 
повторно извършване на противообществена проява от малолетни и 
непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

На три деца са изготвени оценки на риска от повторно извършване на 
противообществена проява.

5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от 
ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

МКБППМН не е срещала трудности при привеждането в изпълнение на мерките 
по чл.13 от ЗБППМН.

6.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от 
ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

МКБППМН не е срещала трудности при привеждането в изпълнение на мерките 
по чл.15 от ЗБППМН.

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. 
Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През 2018г. не е имало дете, спрямо което са разглеждани повече от едно 
възпитателно дело.



7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело. (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………
…………………………………………………………..
……………………………………………....

7.2.  Наложени мерки на последващите дела. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………
…………………………………………………………..
……………………………………………....

8.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми 
при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН? (Попълнете 
на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

През 2018г. 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.

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА 
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):

В община Чупрене не са създадени консултативни кабинети, както и центрове за 
социална превенция. Техните функции се изпълняват от обществените възпитатели.

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и 
функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за 
статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на 
Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.) (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра за превенция 
(Консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

3.1. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 
непълнолетни, и разделени по пол).  (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

3.2. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към 
родители (майки или бащи). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………



3.3. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на 
мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра за превенция (Консултативния 
кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

3.4. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в 
резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15. (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

4. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (Консултативния 
кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ

Таблица 42.
Година Плануван брой 

обществени 
възпитатели, 
утвърдени от МФ по 
Закона за държавния 
бюджет

Реално усвоени 
бройки обществени
възпитатели за 
съответната година

Изразходвани 
средства по 
Наредба №2 на
ЦКБППМН

2018 3 1 1393
2019 3
Прогноза за 2020 3

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по 
Наредба №2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на 
дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено 
в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):

Местната комисия ръководи и контролира работата на определените от нея 
обществени възпитатели на основание чл. 42, ал. 2 от ЗБППМН, съобразявайки се с 
критериите за подбор и оценка на дейността им (методическото ръководство), 
предоставено в гр. Хисар през месец юни 2017г..

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране 
на обществените възпитатели. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):

МКБППМН не среда трудности при изразходване на средствата за материално 
стимулиране на обществените възпитатели.

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 
кого са организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):

Обществените възпитатели и членовете на МКБППМН, изготвящи доклади по 
чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН са запознати с обучителните материали, предоставени от 
ЦКБППМН на Националното съвещание през 2017г. в гр. Хисар – Методическо 
ръководство, Структура на отчета на обществения възпитател, Насоки за изготвяне план
за работа на обществения възпитател, Методика за работа на обществения възпитател, 
Структура на доклад по възпитателно дело, Методика за оценка на риска от повторно 



извършителство и Информационно – образователен наръчник за алтернативни модели 
на поведение в отговор на агресия и провокация.

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
.......................................................................................................................................................
...........

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната 
комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели. (Попълнете на
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Няма случаи на външна намеса при подбора и определянето на обществените 
възпитатели.

6. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 
изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на 
дейността на обществените възпитатели (методическо 
ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г. 

6.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове):

Изготвени са две оценки на дейността на обществения възпитател.
6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението 
изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):

През отчетния период в общината е работил един обществен възпитател, който е 
осъществявал възпитателен надзор над две малолетни и едно непълнолетно деца. За 
работата си през месец януари и юли е получил „оценка 2”.

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 
винаги отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 
подобрение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 
отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 
редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените възпитатели,
получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията 
/очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на изискванията 
/очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. 
Ако е необходимо, добавете редове):



………………………………………………………………………………………..
…………………

7.1. Теми – брой и видове. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 
добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………
………………………………………………………………………………………..
…………………
………………………………………………………………………………………..
…………………

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на 
територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 
безнадзорни деца  . Констатации и резултати. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):

На територията на общината няма ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 
безнадзорни деца.

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 
постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Не са констатирани нарушения в дейността на настойници и попечители. 
3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните (чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

В общината няма работещи непълнолетни.
4. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, 

относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни 
заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения 
вечерен час. Участие на местната комисия 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. (Попълнете на
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване 
на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати 
резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Секретарят на МКБППМН участва в група за установяване на скитащи и 
просещи деца, при което не са установени скитащи и просещи деца.

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Местната комисия не среща проблеми при осъществяване на контрола.
7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ, ПРЕД МЕСТНИ И 
ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И 



ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО 
ИМА ТАКИВА)? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………
………………………………………………………………………………………..
…………………

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
 
Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и 

корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните 
органи и организации:

1. Инспектори ДПС – брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

2. Училища и детски градини. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и 
теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии 
и др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 
предприети дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е 
необходимо, добавете редове):

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. 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 
комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата 
от бюджета на МКБППМН.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):



………………………………………………………………………………………..
…………………

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и 
членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други 
организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

Х. Планувани за 2018 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

Не са изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждения 
на членовете на МКБППМН.

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на 
местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 43:

Получени средства
по ЗДБ за МКБППМН
за 2018 г.  – общо (в

лева)

Изразходвани
средства от

МКБППМН за 2018 г.
– общо (в лева)

Получени средства
по ЗДБ за МКБППМН

за 2019 г. – общо (в
лева)

Необходими
средства за 2020
г. – общо (в лева)

17280лв. 1393лв. 18330лв. 18330лв.

ХІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. (Попълнете на 
компютър. Ако е необходимо, добавете редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………
………………………………………………………………………………………..
…………………

ХІІІ.  МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА:

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя 
и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната 
комисия (ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на 
ИДПС във Вашата община и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел 
„Закрила на детето”. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):

- Председател на МКБППМН – Ваньо Костин, обл. Видин, с. Чупрене, ул. 
“Асен Балкански”, № 55, тел. 0885024887. 

- Секретар на МКБППМН – Николай Миленков, обл. Видин, с. Чупрене, ул. 
“Асен Балкански”, № 55, тел. 0889110482.

- Инспектор ДПС – Валентина Малиничова, тел. 0898733826

- Главен експерт ОЗД – Венетка Големшинска, тел./факс 09327 2202 и 2203,



мобилен тел. 0889110882

- Факс на община Чупрене – 09327 2402

- e-mail: ob_chuprene@abv.bg

2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната комисия 
във Вашата община (център за социална превенция, консултативен кабинет, 
телефон на доверието и т. н.). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 
редове):
………………………………………………………………………………………..
…………………

mailto:ob_chuprene@abv.bg

