
 
 
 
 

 
 
 
Утвърждавам: 
Секретар на Община Георги Дамяново 
и Председател на МКБППМН 
Иван Пешунов……………………………. 
 
   
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА      
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТE ПРОЯВИ       
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ    
 
 
 ОТЧЕТЕН ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТА НА КОМИСИЯТА ПРЕЗ 2019г. 
 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 

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

от ЗБППМН).  
Съставът на Местната комисията е определен със Заповед на Кмета на Община 

Георги Дамяново, в съответствие с разпоредбите на чл. 6,  ал. 2 от ЗБППМН, както следва:  
 1. директор ЦНСТ;  
2. социален работник„Закрила на детето”,  
3. Гл.експерт“Хуманитарни дейности“ ,  
4. началник УП Георги Дамяново 
5. директор ДГ“Детелина“,  
6. юрисконсулт,  
7. мед.сестра,  
2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни 

(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 
 
Длъжността секретар се заема от младши експерт“Образование“,който е на служебно 

правоотношение по Закона за държавния служител. 
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 
1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 
1.1 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. 

1.1.1. Брой  семейства на деца, подлежащи на образование посетени от 
МКБППМН  

 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
ОБЩИНА ГЕОРГИ ДАМЯНОВО, ОБЛ. МОНТАНА 

с. Георги Дамяново 3470, ул. „Единадесета” № 2 
 
Кмет                 09551/2220 
Зам.-кмет                                            09551/2220 
Секретар                  09551/2202 
Факс     09551/2340 
e-mail                            gd3470@mail.bg 



Секретарят на МК,съвместно с представители на Механизма за съвместна работа на 
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 
задължителна предучилищна и училищна възраст ,които са включени в екипа са посетили за 
2019 г.-8 семейства.МК съдейства на органите по образование и провежда консултации с 
родителите на деца ,които не осигуряват присъствието им в училище  

1.2. Работа с педагогическото ръководство 

     Таблица1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 
         1    Няма направени такива заявки през 2019г 
 

1.3.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 

Теми 

 
 
 2 
 

 Набелязване на конкретни 
мерки за справяне с 
противообщественото 
поведение 

  

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни  
 
Членове на МКБППМН са членове на Обществените съвети към училищата .Участват 
активно в обсъжданията и анализирането на текущите задачи в училищата. 

 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

 
Ние от МК нямаме информация за малолетни или непълнолетни лица с назначени 
настойници и попечители,които да имат асоциално поведение.Не сме търсени за съдействие 
от настойници и попечители,които имат трудности с отглеждането на поверените им 
малолетни/непълнолетни. 
 Работата с родителите се осъществява само ако те са пожелали подкрепа от екипа на 
МКБППМН. 

 
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 
Таблица 3. 

 Брой на 
участниците 

Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 0  Няма направени такива заявки през 2019г  
Настойници   
Попечители   
 

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

Таблица 4. 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
 



1.5.3.Проведени превантивни програми и проучвания. 
Таблица 5 

Проведени превантивни 
програми 

Бро
й 

Теми  Брой 
участни
ци 
родител
и 

Брой 
участниц
и 
малолет
ни 

Брой 
участници 
непълнолет

ни 

Образователни 2 Засади 
дърво-дишай 

чист 
въздух;рисун
ка на асфалт-
да се научим 

да пазим 
природата 

0 54 66 

      
Асоциално поведение 0     
Насилие между деца 1 Беседи 0 27 66 
Наркотични  
вещества,алкохол,тютюнопу
шене 

1 Ден без 
тютюнопуше

не 

  66 

Сексуална експлоатация и 
трафик на хора 

1 Трафик на 
хора 

съвременнот
о робство 

0  
0 

45 

Престъпления и 
противообществени 
прояви,свързани с жп-
транспорт 

1 Беседи  27 66 

Здравни 1 Как да се 
предпазим от 

ХИВ и 
СПИН 

0 0 66 

Културни 2 Тържество - 
1 юни-ден на 

детето;10 
декември-
Коледно 

тържество 

76 58 102 

Сортни 0 0 0 0 0 
Радикализъм 0 0 0 0 0 
Общо 9  76 166 477 
 

Таблица 6. 
Проведени 
анкетни 
проучвания 

Брой Теми Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 
непълнолетни 

Образователни 0     
Асоциално 
поведение 

0     

Насилие между 
деца 

0     

Наркотични 
вещества,алко

1     
45 



хол,тютюнопу
шене 

Сексуална 
експлоатация 
и трафик на 
хора 

1    30 

Престъпления 
и 

противообщест
вени 

прояви,свърза
ни с жп-

транспорт 

0     

Здравни 0     
Културни  

0 
    

Сортни 0     
Радикализъм  0 0 0 0 0 
Общо 2    75 

 
 

 
 
1.5.3.1. 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 7. 
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 -  

 
Независимо,че на територията на Община Георги Дамяново няма ж.п. транспорт ,в 

съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до председателите и секретарите на 
МКБППМН,са изнесени беседи в училищата. 

 
 

 1.6.Консултации по заявки на родители(чл.41 от ЗБППМН) от МКБППМН 
 1.6.1.Брой деца преминали консултации. 
 

Таблица 8.Индивидуални консултации 
 

Общ брой консултирани 
деца за асоциално 

поведение 

малолетни непълнолетни 

   
Общ брой консултирани 

деца за насилие между деца
  

 
3 

0 

Общ брой консултирани 
деца за употреба на 

наркотици  

0 0 

   



Общ брой консултирани 
деца за употреба на 

алкохол 

0 2 

   
 Общ брой 
консултирани деца за 
употреба на тютюневи 
изделия 

0 3 

   
Общ брой консултирани 

деца за радикализъм 
0 0 

 
 

 
Таблица 9.Семейни консултации 

 Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

малолетни непълнолетни 

   
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

0 0 

   
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

0 0 

   
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

0 0 

   
Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

0 0 

   
Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

0 0 

 
                                                              
 1.6.2 Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН . 
 

Таблица 10.Индивидуални консултации 
Общ брой  консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

1 1 0 
 
    Таблица 11.Семейни консултации 

Общ брой  консултирани деца Малолетни Непълнолетн 
                                           1                1  

 
Таблица12.Индивидуални консултации – радикализъм 

Общ брой  консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
0 0 0 

 
 

Таблица13.Семейни консултации – радикализъм 
Общ брой  консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
  



1.6.3.Установени криминални деяния от футболни агитки  (ултраси) и брой на техните 
извършители. 
  Таблица14. 
Общ брой  деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
  
1.7.Издаване и разпространение на информационни материали по предоставените в 
отчета превантивни програми 

 
Таблица15. 

Видове (плакати, брошури,флаери и др.)    Тираж  Теми 
Плакати,брошури,флаери 120 Борба с трафик 

на хора 
 120 Ваканция 

здравей 
 120 Ден без 

тютюунопушене 
 120 БДП 
 120 Национална 

АнтиСпин 
кампания 

 120 Не на агресията в 
училище 

   
 

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

 
2.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. 

 
Таблица16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 
0 0 0 

 
 
3.Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  
 
През 2019 г.не е имало малолетни или непълнолетни лица настанени в 

горепосочените институции. 
 
3.1.Колко контакти с деца,настанени в корекционно-възпитателни заведения,са 

осъществени. 
     Таблица 17 

 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
            0                0                    0 
 
 



 3.2.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 
 
 През 2019г. няма малолетни и непълнолетни на които предстои прекратяване на престоя във 
ВУИ,СПИ и ПД. 
 4.Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и 
непълнолетни,пребивавали в СПИ,ВУИ,ПД,приюти за безнадзорни деца и условно 
осъдени 

Таблица 18. 
 Брой дейности Видове дейности 
СПИ 0 0 
ВУИ 0 0 
ПД 0 0 
Приюти за безнадзопни 
деца 

0 0 

Условно осъдени 0 0 
 

4.1 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. 

 Таблица 19. 
Категории 
неучащи и 
неработещи 
непълнолетни 

 
 
Общ 
брой 

Брой 
продължили 
образованието 
си 

Брой 
обхванати в 
обучения и 
програми за 
квалификация 

Брой на 
професионално 
ориентирани и 
консултирани 

Брой 
започналите 
работа 

 Неучащи и 
неработещи, 
напуснали 
СПИ  

 
0 

    

Неучащи и 
неработещи, 
напуснали 
ВУИ 

0     

Неучащи и 
неработещи, 
напуснали 
ПД 

0     

Условно 
осъдени 

0     

Осъдени на 
пробация 

0     

 
 
4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни.  
 МКБППМН се информира  за условно осъдените и осъдените на пробация 
непълнолетни от ИДПС 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 
пробация непълнолетни. 



 Брой случаи 
Информация от съда 0 
Справки на секретаря на МК  в съда 0 

    
 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

 
Проблеми във връзка с образуването и разглеждането на възпитателните дела през 

отчетния период не е имало .Своевременно се уведомяват деца,родители и представители на 
Дирекция „Социално подпомагане“-О“ЗД“ за насрочените възпитателни дела. 
 
 

2. 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  
   
 
Не е използвана тази методика. 

 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 
 

1. Наименование на помощния орган.  
 
На територията на Община Георги Дамяново няма консултативни кабинети и 

центрове за социална превенция  
 
 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 
 

Таблица 21. 
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 

2019 2 1 1200 
2020 1  
Прогноза за 2020 1  

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.  

 
Обществените възпитатели извършват своята дейност въз основа  на статута на Обществения 
възпитател.Всяка година се подписват граждански договори с обществените 
възпитатели.Дейността си те отчитат с представен отчет за извършената корекционно-
възпитателна или превантивна дейност за съответния месец до секретаря на МК.  

 
2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого 

са организирани и по чия инициатива?  



С обществените възпитатели единствено са провеждани ежемесечни работни  срещи със 
Секретаря на МКБППМН;анализ на поведението на децата и набелязване на конкретни 
мерки,запознаване с материали,свързани с корекционно-възпитателната работа на 
обществените възпитатели. 

Обществените възпитатели не са участвали в обучения и други квалификационни форми 
през 2019 г. 

 
3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.   
Не са участвали. 
 
4. 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. 
  
Не е използвано това методическо ръководство.  

 
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.  
  
На територията на общината няма ДПС,СПИ,ВУИ,ДВНМН,ПД,приюти за безнадзорни деца 
,спрямо които,Комисията да упражнява контрол 
 

2.Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните 
(чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

 
Няма констатации и резултати 

 
3. 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.  

 
На територията на Община Георги Дамяново няма питейни и хазартни  

заведения,дискотеки,барове и интернет клубове,които да са с работно време след 
определения вечерен час. 
Членове на МКБППМН участват в Координационния механизъм по установяване на деца-
жертви на насилие или деца в риск. 
До екипа не са постъпвали сигнали през 2019г.. 

 
4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 

скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  
 
 Трима от членовете на МК участват в обходи на две мобилни групи за установяване 

на скитащи и просещи деца,съвместно с представители на РУП и Дирекция „Социално 
подпомагане“- ОЗД.Мобилните групи извършват обходи два пъти месечно. 
При направените обходи не са установени скитащи и просещи деца на територията на 
Община Георги Дамяново. 
 
 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  



 
При осъществяване на контрола МКБППМН не среща проблем 
 
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за 

какви нарушения?  
 
Няма констатирани нарушения 
 
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  
 
1.Предложения до кмета на Община Георги Дамяново 

 Определяне броя на обществените възпитатели; 
2.Предложения до Дирекция „Социално подпомагане“-О“ ЗД” 
  

 Включване на членовете на МК в работни и мобилни групи 
 

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. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

 
От Прокуратурата се получават Постановления за отказ да се образува досъдебно 
производство и МКБППМН трябва да прецени дали могат да се приложат разпоредбите на 
ЗБППМН. 
Във връзка с осъществения контрол от страна на Районна прокуратура върху дейността на 
МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела,периодично се подава информация към 
Районна Прокуратура за наложените възпитателни мерки на малолетните и 
непълнолетните,чиито преписки по компетентност РП е изпратила в МКБППМН. 

 
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. 

Брой и теми.  
 
На територията на общината няма създадени центрове за личностно развитие не са 

регистрирани НПО. МКБППМН работи успешно с читалищата по населени местa. 
 
3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване.  
 
МКБППМН не среща проблеми при осъществяване на взаимодействие с 

горепосочените институции.Създадена е добра практика за сътрудничество. 
 

 
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.   

 



МКБППМН не е провеждала обучителни семинари през 2019г. 
 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  
Не са участвали. 
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!  
 
Секретарят на МК участва в Националната среща –семинар на секретарите и председателите 
на МКБППМН организиран от ЦКБППМН в град Хисар. 
 Х.Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 8040 
/осем хиляди и четиридесет / лева. 
  

ХӀ.Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН 
за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
 
През 2019г. не са изразходвани средства по Наредба №3. 
 

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 
комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 22: 

 
 

Таблица 22 
 
 

Получени средства по ЗДБ 
за МКБППМН за 2019 г.  – 
общо (в лева) 

Изразходвани средства от 
МКБППМН за 2019 г. – 
общо (в лева) 

Необходими средства за 
2021 г. – общо (в лева) 

18330 17243 18330 
 

 
 
 

 
ХІІӀ ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. 

 
Предлагаме на ЦКБППМН през 2020 г.да продължи да организира обучения за обществените 
възпитатели и секретарите на МК. 
  

ХІV.МОЛЯ,ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА: 
  
1.Имената,адресите,телефоните(мобилни и стационарни)на председателя и секретаря 
на МКБППМН,e-mail;интернет и фейзбук страница на местната комисия(ако има 
такава);факс на общината или местната комисия,телефони на ИДПС във Вашата 
община и на Дирекциите за социално подпомагане-отделите за закрила на детето. 
 
Председател на МКБППМН Община Георги Дамяново 
Иван Пешунов тел.09551/22-02;моб.тел.0884542570 факс 09551/23-20:e-mail 
gd3470@mail.bg 
 
Секретар на МКБППМН-Нели Иванова  тел.09551/22-20 моб.тел.0884542589 
gd3470@mail.bg 
 
Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Чипровци тел.09554/21-18 
Отдел „Закрила на детето“ тел.09554/20-11 

mailto:gd3470@mail.bg
mailto:gd3470@mail.bg


Отдел „Социална закрила“ с.Георги Дамяново тел.09551/22-74;22-76 
 
Инспектор ДПС-РУП Монтана Областна дирекция на МВР Монтана,ул. „Марин 
Дринов“№2 тел.096/396-499;096/396-498 
 
 
Изготвил: 
Нели Иванова 
Секретар  на МКБППМН 
 
 
Отчета на МКБППМН е приет с Решение № 22 по Протокол № 3 от проведено 
заседание на Общински съвет – Георги Дамяново на 19.12.2019 год. 


