МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРИ ОБЩИНА СТРУМЯНИ
Административен адрес:
С.Струмяни
пл. "7-ми април" № 1
Основни дейности на Комисията:
Организира и координира социално-превантивната дейност на територията на
Общината.
Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема мерки за
тяхната социална защита и развитие.
Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни по
сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага възпитателни мерки
съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.
Оказва помощ на родителите или лицата, които ги заместват по възпитанието на
децата.
Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати, Възпитателни
училища интернати, Поправителни домове, пред компетентните органи за уреждане
на основните им битови, трудови и социални проблеми.
Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
Анализира тенденциите на престъпността и противообществените прояви на деца и
на рисковите фактори, които оказват влияние върху нейната динамика.
ПОМОЩНИ ОРГАНИ НА КОМИСИЯТА
Към комисията за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните в община Струмяни , функционират два помощни органа:
1.Обществени възпитатели:
Красимира Янева
Мариана Стоянова
Мариана Маркова
Величка Чиликова
Мариана Попова
Обществените възпитатели съдействат на родителите и учителите при
възпитанието на децата.Също така работят по превенцията сред подрастващите в
общината.

2.Консултативен кабинет към МКБППМН.
В него висококвалифицирани специалисти предоставят безплатни консултации на:
деца; родители и педагози, по споделени от тях проблеми, свързани с отглеждането,
възпитанието и развитието на децата.
Местна комисия /МКБППМН/ при Община Струмяни се състои от 7 членове:
Председател: Фиданка Котева
Секретар: Диана Петкова
Анна Бистричка – юрист
Лиляна Велкова – Директор на СУ „ Св.Паисий Хиленарски“- с.Микрево
Величка Александрова – ДСП - филиал Струмяни
Кирчо Димев – специалист при община Струмяни
Стоян Манолев – РУ на МВР - Сандански
Законодателство
ЗАКОН ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО
МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ, РЕГЛАМЕНТИРАЩИ
СТАНДАРТИ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕЦАТА
КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
НАРЕДБА ЗА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД
ИНСТРУКЦИЯ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИТЕ
КОМИСИИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АСОЦИАЛНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ
План на МКБППМН
Контакти
Секретар на МКБППМН:
тел. 07434/3108 - Диана Петкова
e-mail: dianalieva@abv.bg

