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Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, МКБППМН ежегодно представя 

отчет за дейността си пред ЦКБППМН към МС, пред Кмета на Общината 

и пред Общински съвет. 

 Отчета за дейността на МКБППМН за 2016 г. е съобразен с Указание 

на ЦКБППМН. 

 

 І. Организационно състояние на местната комисия: 

 

 1. Законосъобразност на състава: 

На основание чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН, със заповед на Кмета на  общината е 

утвърден съставът на МКБППМН към община Струмяни. За членове на 

МКБППМН са привлечени юристи, представители на Общинска 

администрация, директора на СУ „Св.Паисий Хилендарски” с Микрево, 

представител на ДСП Сандански, представител на МВР. 

Комисията се ръководи от: председател - зам.-кмет „Хуманитарни 

дейности” и секретар.  

 Дейността на Комисията се подпомага от Оперативно бюро, 

състоящо се от 3 члена, чиято дейност е свързана с решаване на текущи и 

оперативни задачи. 

 

2. Секретар на МКБППМН е нещатен. Задълженията на секретар на 

МКБППМН са вменени в длъжностната характеристика на старши експерт 

към ОбА.  

    

 ІІ. Дейности на комисията: 

Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл. 10 от ЗБППМН. 

Местната комисия организира и координира социално-превантивната 

дейност на територията на Общината, разработва програми за 

ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно с 

органите, имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и 

непълнолетни. 

 Организирането и координирането на социално - превантивната 

дейност, предотвратяването и ограничаването на действието на 

криминогенните фактори са основни функции и задачи на МКБППМН, 

регламентирани в ЗБППМН. 

 1. Дейности и инициативи , реализирани от МКБППМН в 

Община  Струмяни. 

Социално - превантивната дейност е важен акцент в дейността на 

МКБППМН и на всички институции, които имат отношение към детската 

проблематика. Съществен принос в това отношение сме постигнали с 

добрата координация и сътрудничество между МКБППМН, УКПППМН, 

ОбА Струмяни, неправителствени организации и отдел „Закрила на 

детето”.  
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 1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на 

криминални деяния. 

Превенцията се осъществява в сътрудничество и партньорство 

между общинските власти, неправителствените организации и гражданите. 

Предотвратяване и противодействие на извършването на 

противообществени прояви. 

Осъществяване превенция на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. 

Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за 

негативното поведение и противообществените прояви на подрастващите. 

Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда. 

Оказване помощ на родителите, срещащи затруднения при 

възпитанието на своите децата. 

Общопревантивни дейности, свързани с организиране на свободното 

време на децата. МКБППМН е организирала мероприятия за ангажиране 

на свободното време на подрастващите, в които са обхванати  голям брой 

деца, занимаващи се със спорт, танци, изкуство, арт изкуство , а именно: 

състезания, походи сред природата, екскурзии, организиране на изложби 

на изработени от деца изделия, отбелязване на международни дни и 

кампании.   

1.1.1 Работа в училищата 

1.1.1.1. Работа с директорите и педагогическото ръководство.  

При организиране на различни програми и инициативи на 

МКБППМН, Директорът  на училището и учителите съдействат за тяхното 

изпълнение и популяризиране сред учениците на територията на 

общината. Училищната комисия работи по превенция на асоциалното 

поведение и установяване на деца в риск и вземане на необходимите мерки 

на училищно ниво. 

1.1.1.2. Работа с педагогическите съветници и класните 

ръководители. 

Педагогическият съветник информира МКБППМН за деца в риск от 

отпадане от училище.  

С учениците от СУ «Св.Пайсии Хилендарски» с.Микрево са 

проведени лекции и беседи на различни теми, като:  борба със СПИН и 

други болести предавани по полов път; наркотици; агресията в интернет; 

здравословен начин на живот; трафик на хора, беседа и симулативни игри 

представени от НПО «А21»  . 

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на 

ромските деца. 

Община  Струмяни е изключително открита в диалога си с 

гражданските организации и ромските общности на територията си. 

Местните ромски организации активно се подкрепят и подпомагат в 

процеса на изграждане на своя капацитет. Предоставят им се възможности 

за включване и участие на млади, образовани и амбициозни роми в 

обществения, социалния и културния живот в общината. 
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 МКБППМН обръща внимание на превантивните дейности сред 

децата от ромската общност, които са застрашени от извършването на 

противообществени прояви и живеят в неблагоприятна семейна и социална 

среда. С децата, техните родители и приятелското обкръжение, 

периодично се провеждат беседи, индивидуални и групови консултации с 

цел ограничаване на асоциалните прояви. 

1.2.1. Дейности по обхващане и задържане на децата в училище от 

рискови групи и особено от ромската общност. 

Училищното ръководство, МКБППМН, обществените възпитатели 

провеждат срещи и разговори с родители и ученици, застрашени от 

отпадане и нехайно отношение към учебния процес, както и с родители, 

срещащи затруднения във възпитанието на децата си. Насочване на 

родителя и детето към консултативния кабинет на МКБППМН, където 

обществените възпитатели работят с тях. 

Обществените възпитатели се срещаха периодично с родителите на 

деца от ромски произход с цел мотивиране за редовно посещение на 

учебните занятия. По предложение на педагогическия съветник на 17 деца 

в риск от отпадане от училище , бяха определени обществени възпитатели, 

които работеха с тях и родителите им за справяне с проблема и редовното 

им посещение в училище. 

1.2.2. Работа с ромски лидери и семейства. 

В състава на МКБППМН е включен член от ромски произход, което е от 

голяма полза на комисията при работа с деца и родители от ромски 

произход.  

1.3. Превантивна работа с родителите. 

По предложения на училищното ръководство са извършвани 

регулярни проверки за посещение в училище. МКБППМН след 

направените проверки е провеждала срещи и разговори с родители и 

ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към учебния 

процес, както и с родители, срещащи затруднения във възпитанието на 

децата си. По всеки отделен случай МКБППМН взема адекватни мерки: 

насочване на родителя и детето към Консултативния кабинет на 

МКБППМН, където обществени възпитаели работят с тях. 

1.4. Дейност по изпълнение на национални и общински планове 

и програми:  

  Мерки за подкрепа на доброто и отговорно родителство по 

Национална стратегия за детето:  

Лошото икономическо състояние на семейството, в което детето 

живее , обхваща голяма част от семействата от етническите малцинства. 

Придържането към определени културни стереотипи, особено когато 

семейството живее в компактна група сред представители на собствения 

етнос. Етническата принадлежност проявява влиянието си върху 

отпадането от училище , както чрез икономически мотиви за напускане, 

така и чрез т.нар. семейни причини /ранни бракове, непълни семейства/.  
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Популяризиране на различни форми, методи и услуги за семейно 

планиране и предотвратяване на нежелана бременност; предлагане на 

услуги и форми за развиване на уменията за полагане на грижи и 

възпитание на детето съобразно неговата възраст. Жизнен стандарт и 

социално подпомагане. Осигуряване на жизнен стандарт, съответстващ на 

нуждите на физическото, умственото, духовното, моралното и социалното 

развитие на детето. Семейно социално подпомагане. 

Повишаване на здравната култура. 

Провеждане на здравнообразователни кампании, насочени към 

младите хора и техните родители, за превенция на нежелана бременност, 

полово предавани инфекции, ХИВ/СПИН/ и злоупотреба с психоактивни 

вещества. Повишаване физическата активност на децата, с особен акцент 

към децата в училищна възраст и здравословното хранене сред децата и 

учениците. Намаляване на тютюнопушенето, употребата на алкохол и 

психоактивни вещества от децата и подрастващите. Повишаване на 

обхвата с имунизации по Националния имунизационен календар сред 

малцинственото население.  

Дейности по национална стратегия за младежта. Превенция  на  

факторите, създаващи риск за здравето на младите хора. 

Насърчаване  и  подпомагане  на  сътрудничеството  между  

младежките  работници,  здравните  специалисти,  младежките  и  

спортните  организации  за  

утвърждаване на здравословен начин на живот сред младите хора. 

Повишаване на сексуалната култура на младите хора. 

 Разработване  и  разпространение  на  здравна  информация, 

Създаване  и  прилагане  на  нови  форми  на  здравно  образование  в  

училищата,  както  и  насърчаване  на  здравната  просвета  в спортните  и  

младежките организации, с цел развитие на знания, нагласи и умения за  

здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови

за здравето практики.  

Подобряване на достъпа на младите хора до подходящи за тях 

качествени  услуги  и  до  съвременна  научна  информация  по  

въпросите на сексуалното и репродуктивното здраве, превенция на нежела-

на бременност и на сексуално предавани  инфекции.  

Насърчаване  на  физическата  активност  и  спорта сред младите хора.         

Създаване на възможности за обучение на младите хора по въпросите на  

здравето, спорта и физическата активност.    

Реализиране на програми за стимулиране на детския и младежкия  

спорт и туризъм. 

Повишаване на броя млади хора, практикуващи спортни дейности. 

Повишаване  нивото  на  информираност  и  придобити  умения  и  знания  

за  здравословен начин на живот.  

Повишаване  на  активната  гражданска  позиция  и  включване  на  

младите  хора  в  дейности по превенцията на зависимостите. 
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Общопревантивни дейности, свързани със свободното време на 

малолетните и непълнолетните. 

 

МКБППМН съвместно с училището, читалищата, спортен клуб 

организира мероприятия за ангажиране на свободното време на децата.  

Проведени са много: състезания, излети сред природата, екскурзии, 

организиране на изложби на изработени от деца изделия, отбелязване на 

международни дни и кампании.  

 

Колопоход „Здраве и спорт за децата на Струмяни“  и  игри по 

Веломайсторство. 

Всички деца се справиха прекрасно, показаха невероятни вело 

умения и добра физическа подготовка по време на целия маршрут. За 

показаните умения всички участници получиха  награди и подаръци, а 

победителите в отделните категории получиха Купи и Грамоти. 

 

 
 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823694344425390.1073741921.100003544955438&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823694344425390.1073741921.100003544955438&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823694344425390.1073741921.100003544955438&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.823694344425390.1073741921.100003544955438&type=3
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Петият Международен футболен турнир „Мини футболна магия 2016“ 

 

 
 

По повод един от най-хубавите и слънчеви празници 1- ви юни 

Международният ден на детето на площада в с. Микрево се проведе 

празнично тържество, подготвено от децата за децата. 
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Проведени са много: състезания, излети сред природата, екскурзии, 

организиране на изложби на изработени от деца изделия, отбелязване на 

международни дни и кампании.  

ДЕЦАТА НА СТРУМЯНИ ПОКАЗАХА УМЕНИЯ В СПОРТЕН 

ТУРНИР „МЛАД РИБОЛОВЕЦ“ 

На 01 юли 2016 г. стартира лятната програма на Местната комисия за 

борба с противообществените прояви в с.Струмяни, с традиционния 

спортен турнир „Млад риболовец“. В надпреварата се включиха над 20 

деца от община Струмяни, които се заредиха с добро настроение и 

показаха изкусни и майсторски риболовни техники.  

Целта на състезанието бе популяризиране на спортния риболов сред 

децата, приобщаването им към идеята да опазим чиста природата и водите 

на България и насърчаването им да бъдат по-често сред природата.  

Всички деца получиха Диплом за участие в турнира и награди за най-добре 

справилите се риболовци.  

 
 

 

„РАЗХОДКА В МИНАЛОТО“ – ЧАСТ ОТ ЛЯТНАТА АКАДЕМИЯ ЗА 

ДЕЦАТА НА ОБЩИНА СТРУМЯНИ! 

На 08.07.2016 г. малчуганите от община Струмяни посетиха 

неолитно селище в местността „Масовец“ в с. Илинденци и се запознаха с 

археологическото наследство в нашата община. С помощта на 

обществените възпитатели и Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни децата се 

докоснаха до интересната и увлекателна професия на археолозите, които 

им разказаха интересни акценти от своята работа. 

Децата направиха и посещение в Посетителски център Струмяни, 

където получиха още знания за историята, етнографията и културата на 

своето родно място. 
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"Красотата на природата през погледа на децата" 

На 22.07.2016 г. децата от община Струмяни посетиха местността 

"Лековитата вода" и еко селище "Глинени къщи" в с. Илинденци. С 

помоща на обществените възпитатели и Местната комисия за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни децата се 

докоснаха до едни от най - красивите кътчета на община Струмяни.  

Изключителен интерес за малчуганите бе посещението на 

уникалното по рода си еко селище "Глинени къщи", за създаването на 

което са използвани само еко материали – камък от района, глина, слама, 

дърво. 

Близостта до природата и нейното опознаване, показват какъв 

безценен дар е тя, но също и че трябва не само да я обичаме, а и да 

положим всички усилия за нейното опазване. 
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Спортни игри на стадиона и спортните площадки! 

 

   
 

Състезание по тенис на маса! 

 

      
 

    1.4.1 Общински стратегии и програми за превенция на насилието 

между деца. 

Във връзка с превенция на агресията и насилието сред учениците в 

СУ «Св.Паисий Хилендарски» с.Микрево, са проведени събеседвания и 

анкета за взаимоотношенията и агресията. При случаи на агресия в 

училище, обществените възпитатели съвместно с училищните комисии са 

работили с учениците и техните родители.    

 

1.4.2 Дейности по превенция на асоциалното поведение на 

малолетни и непълнолетни. 
Година Брой приложени 

програми за 

превенция на 

противодействие на 

детското асоциално 

поведение 

Брой лица, 

обхванати от 

информационни 

кампании за 

предотвратяване на 

асоциалното 

поведение сред 

децата 

Брой консултирани 

деца и семейства 

чрез МКБППМН 

2013 1 200 20 

2014 1 210 18 

2015 1 170 14 

2016 1 140 20 
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   1.4.3. Задачи по Плана за действие за реализиране Националната 

стратегия за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.) 

 
Обучен

ия на 

специал

исти и 

доброво

лци по 

превенц

ия на 

наркома

ните 

(брой, 

теми, 

брой 

обхвана

ти лица) 

Програми и 

проекти за 

превен- 

цията на 

риско- 

вото поведе- 

ние за 

употреба на 

нарко- 

тиците (брой, 

теми, брой 

обхванати 

лица) 

Програм

и за 

работа 

със 

семейств

а в риск 

и 

рискови 

групи 

деца 

/брой 

програм

и и 

проекти; 

теми; 

брой 

обхванат

и лица/ 

Брой 

 Консул- 

Тирани 

 Деца и 

семейств

а  във 

 връзка с 

 употре- 

бата на 

 нарко- 

тици 

Издаване 

и 

разпростра

нение на 

информац

ионни 

материали 

(вид, тема 

и тираж) 

Брой 

 

Инфор

- 

мацио

н- 

ни 

кампа- 

нии и 

 

програ

. 

ми по  

превен

- 

ция на 

 нарко- 

мании

те 

Брой 

 лица  

обхванат

и в 

инфор- 

мационн

ите 

камп-  

нии и 

преванти

вните 

програм

и 

Провежда

ния на 

проучвани

я за 

нагласите 

за 

употреба 

на 

наркотичн

и вещества 

(на какви 

теми и 

брой) 

Брой 

лица 

обхванат

и в 

проучван

ията 

 Програма  за 

превенция на 

употреба на 

наркотични 

вещества 

  брошура 

«Превенц

ията и 

противод

ействие 

на 

употребат

а на 

наркотич

ни 

вещества

» 60 бр. 

2 

кампа

нии 

Презе

нтаци

я и 
лекция 

60 лица   

 

По покана на МКБППМН, д-р Любенова-Председател на ОБСНВ 

гр.Благоевград, проведе лекция в СУ «Св.Паисий Хилендарски» с.Микрево 

за превенция и запознаване с видовете наркотични вещества. 

1.4.4. Дейности по Националната програма за предотвратяване и 

противодействието на трафика на хора: 

 Провеждане на информационна кампания за превенцията на трафика 

на хора - беседа и симулативни игри представени от НПО «А21»  

 1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и 

престъпления, свързани с жп - транспорта. 

 През 2016 г. няма образувани и разгледани възпитателни дела за 

посегателства и увреждане на съоръжения от жп-транспорта и влаковите 

композиции. До комисията не са постъпвали сигнали от служители на 

транспортна полиция. 
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2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-

възпитателна работа с ненавършили пълнолетие, които споделят идеи или 

принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер: 

На територията на общината няма установени случаи на 

непълнолетни, които да споделят идеи или да принадлежат към 

организации с екстремистки или радикален характер . 

2.1 Брой установени малолетни и непълнолетн, 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. 

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетн, 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. 

2.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и 

брой на техните малолетни и непълнолетни извършители. 

- Няма регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи 

противообществени прояви и насилие, мотивирано от расова или 

етническа омраза, както и криминални деяния извършвани от футболни 

агитки. 

3. Конкретни мерки (дейности и инициативи), предприети по 

социална закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от 

помощ (чл.10 от ЗБППМН) 

3.1 Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН 

към Д”СП”, ОЗД за предоставяне на мерки за закрила и конкретни 

социални услуги. 

МКБППМН е информирала ДСП, ОЗД за всички деца извършили 

противообществени прояви и за решенията от разгледаните възпитателни 

дела.  Съвместно с ОЗД са правени срещи с родителите. Предприети са 

мерки за закрила в семейна среда: осигуряване на педагогическа, 

психологическа и правна помощ на родителите или лицата, на които са 

възложени родителски функции, по проблеми, свързани с отглеждането, 

възпитанието и обучението на децата; консултиране и информиране на 

детето в съответствие със степента на неговото развитие; консултиране на 

родителите или лицата, на които е възложено изпълнението на родителски 

функции, по въпроси на социалното подпомагане и социалните услуги; 

осигуряване съдействие за подобряване на социално-битовите условия; 

насочване на детето към подходящи форми за ангажиране на свободното 

му време; 

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни 

домове. Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени 

непълнолетни. 

 Осъществени контакти с деца, настанени в корекционно – възпитателни 

заведения ( какви и колко) и каква конкретна помощ и подкрепа е оказана? 

Конкретна работа с родители на малолетни и непълнолетни, чиите деца са 
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настанени във ВУИ, СПИ и ПД и на които предстои прекратяване на 

престоя в заведенията.  

През 2016 г. е настенен един непълнелетен във ВУИ «Ангел Узунов» 

гр.Ракитово. Със съдействието на МКБППМН непълнолетният е закаран с 

транспорт на общината за настаняване в определения срок.  

 Провеждани са срещи с родителите, съдействано им е да разговарят 

по телефона с Директора на ВУИ. Секретаря на МКБППМН е посещавал 

непълнолетният в дома му, когато е пускан в отпуск през ваканцията.  

3.3. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, 

СПИ. 

МКБППМН не е правила предложение за предсрочно прекратяване 

престоя на непълнолетният настанен във ВУИ, тъй като настаненият 

непълнолетен е от няколко месеца и не показал данни за промяна в 

поведението. 

3.4. Участия на Секретаря на МК в заседания по чл.31, ал.1 от 

ЗБППМН на педагогически съвети във ВУИ и СПИ. 

Секретаря не е учствал в заседания на педагогически съвет, тъй като 

непълнолетният е настанен на 30.06.2016 г. в края на учебната година. 

3.5. Предприети мерки за социална подкрепа на малолетни и 

непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца 

и условно осъдени за продължаване на образованието, уреждане на битови 

и социални проблеми, съдействие за намиране на работа. 

През 2016 г. нямаме малолетни и непълнолетни освободени от СПИ, 

ВУИ, ПД. 

3.6. Създаден ли е поименен регистър на всички неучещи и 

неработещи непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, 

както и на условно осъдените? 

Във връзка с Указанията на ЦКБППМН /Писмо №73 от 25.09.2009 г./: не е 

създаден регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни лица 

освободени от СПИ, ВУИ и ПД, както и условно осъдени, тъй като на 

територията на нашата община няма непълнолетни лица освободени от 

СПИ, ВУИ и ПД през 2016 г.. 

Категория 

неучащи и 

неработещи 

непълнолетни 

Общ 

брой 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванатите в 

обучения и 

програми за 

квалификация  

Брой на 

професионално 

консултирани 

и ориентирани 

Брой на 

започнал

ите 

работа  

Неучащи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0 

 

- - - - 

Неучащи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0 - - - - 
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Неучащи и 

неработещи 

освободени 

от ПД  

0 - - - - 

Условно 

осъдени 

0 - - - - 

 

 

4. Как МКБППМН се информира за условно осъдени на пробация 

непълнолетни:  

Съдът не е информирал МКБППМН за случаи на условно осъдени 

непълнолетни за организиране на възпитателни грижи. Ако има наложена 

такава мярка от служба «Изпълнение на наказанията» искат информация за 

налаганите възпитателни мерки на лицето и ни информират, че има 

наложена мярка пробация. 

5. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които 

съдът е информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи. 

В МКБППМН не е постъпвала информация от съда за условно осъдени 

непълнолетни лица. 

6. Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН на органите по 

образование за обхващане на подлежащите на задължително образование 

деца и за тяхното неотпадане от училище.  

За обхващане на подлежащите на задължително обучение деца на 

органите по образованието е оказвано съдействие от обществените 

възпитатели  към МК, които са в непрекъснат контакт с деца в риск от 

отпадане от училище. МКБППМН съвместно с обществените възпитатели 

към МК работи, както превантивно така и с конкретни случаи, при 

необходимост. По предложение на педагогически съветник на деца в риск 

от отпадане от училище бяха определени обществени възпитатели. 

7. Дейности на МКБППМН за подпомагане на родители, настойници 

и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на деца.  

МКБППМН съвместно с обществените възпитатели работи в насока 

подпомагане на родителите за възпитание на децата като им е оказвано 

съдействие за разрешаване на проблеми в семейството. Подпомагани са с 

индивидуална работа с децата, подпомагане за подсигуряване на дрехи, 

обувки, учебни пособия.  

 

ІІІ. Възпитателни дела 

 

Основният проблем с които се сблъсква МКБППМН при 

разглеждането на възпитателно дело е неявяването на децата и техните 

родители на възпитателното дело, което налага искане за съдействие от 

РУП за принудително довеждане. 

През 2016 година са образувани 2 възпитателни дела от МКБППМН 

на 3 деца . На всички възпитателни дела е присъствал представител на 
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ДСП-ОЗД. Няма констатирани от прокуратурата и съда допуснати 

нарушения при процедурата по образуване и разглеждане на възпитателни 

дела и налагането по мерките по чл.13 от ЗБППМН. Наложени са 

възпитателни мерки по чл. 13, ал.1, т. 1 на две от децата, по чл.13, ал.1, т. 4 

на едно дете, и възпитателна мярка по чл.13, ал. 1, т.13 на един 

непълнолетен, предложение до РС гр.Сандански за настаняване във ВУИ. 

РС гр.Сандански постанови решение за настаняване на непълнолетния във 

ВУИ.  

МК не среща затруднения при образуването, разглеждането на 

възпитателни дела и изпълнението на възпитателните мерки. 

Няма налагани мерки по чл.15 от ЗБППМН. 

 Чл.25 от ЗБППМН не е прилаган, тъй като не е имало случай на 

неизпълнение на решение на местната комисия. 

 

ІV. Консултативни кабинети и центрове за превенция.  

 

Превантивната работата в консултативен кабинет с децата и 

участието им в консултации, обучения и програми за преодоляване на 

отклоненията в поведението също оказват положителна промяна в 

поведението на децата. 

През 2016г. помощен орган на МК бе консултативния кабинет, 

където бяха давани консултации, свързани с възпитателно – корекционна 

дейност на деца на възраст от 8 до 18 години и техните семейства, които са 

потърсили помощ и подкрепа.  

В консултативният кабинет са консултирани и е оказвана подкрепа 

на деца и техните родители застрашени от отпадане от училище. 

 

V. Обществени възпитатели:  

 

За 2016 г. от МФ са разчетени средства за 5 /пет/ обществени 

възпитатели. МКБППМН работи през 2016 г. с 5 обществени възпитатели. 

През 2016 г. - 17 деца са поставени под възпитателен надзор по чл.41, ал.2. 

и едно след решение по възпитателно дело под възпитателен надзор по 

чл.13, ал.1, т. 5. Обществените възпитатели са участвали във всички 

мероприятия организирани от МКБППМН и от общината. Организираха се 

много спортни прояви и състезания, културни мероприятия, изложби, 

лекции, беседи, анкети, екскурзии. 

Обществените възпитатели срещат затруднения при комуникацията с 

родителите на децата, тъй като те са от крайно бедни и нуждаещи се 

семейства, за които препитанието е главна цел. Голяма част от тях смятат, 

че причината за асоциалното поведение на детето не се корени в техните 

възпитателни подходи.  
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Година Плануван брой 

обществени 

мъзпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Закона за държавния 

бюджет 

Реално усвоени 

бройки 

общестгвени 

възпитатели за 

съответната 

година 

Изразходнва

ни средства 

по Наредба 

№2 на 

ЦКБППМН 

2016 5 5 8980,12 лв 

2017 5   

Прогноза за 2018 5   

 

1. Какъв контрол конкретно върху дейността на обществените 

възпитатели по ЗБППМН, отчетността по Наредба №2 на 

Председателя на ЦКБППМН и Статут на обществения възпитател е 

упражняван? 

2. Какви проблеми (посочете конкретно) среща Вашата местна 

комисия при разходването на средства за материално стимулиране на 

обществените възпитатели?   

 3. Колко и какви квалификационни дейности са проведени с 

обществените възпитатели? От кого са организирани и по чия инициатива? 

 Обществените възпитатели не са участвали в квалификационни 

дейности и обучения.  

 4.Колко обществени възпитатели са участвали в тези дейности? 

 5. Има ли случаи на намеса от кметове на общини и други лица, 

извън местната комисия, при подбора и определянето на обществените 

възпитатели? 

 Обществените възпитатели за 2016 г. са избрани от Комисия,  определена 

от Кмета на общината. 

 

 VІ . Контролна дейност на местната комисия 

 

На територията на общината няма ДПС, ВУИ, СПИ, ДВНМН, ПД и 

приюти.  

На територията на общината няма непълнолетни наети на трудов 

договор. 

МКБППМН не е уведомявана от екипи по Координационни 

механизми в случай на деца жертви или в риск от насилие за разглеждани 

случаи на деца жертви или в риск от насилие. 

 

VІІ. Какви предложения е направила местната комисия пред 

местни и централни органи по проблеми на предотвратяване и 

противодействие на престъпността и противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни и тяхната социална защита и развитие.  
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VІІІ. Взаимодействие на МКБППМН. 

 

На територията на Общината работи ИДПС към РПУ Сандански, 

който обслужва община Струмяни и при необходимост е  в постоянен 

контакт с МК. Взаимодействието, по отношение издирването и 

уточняването на малолетните и непълнолетните правонарушители, 

нуждаещи се от помощ с инспектор ДПС е на нужното ниво.  

По покана на МКБППМН ИДПС проведе среща с ученици за 

разясняване ролята на полицията за оказване на помощ и закрила. 

Местната комисия за БППМН най-често взаимодейства при 

осъществяването на социално - превантивна и корекционно - възпитателна 

дейност с органите на образованието, училищните комисии, ОЗД, 

неправителствени организации и читалищата на територията на общината.  

Организирани са много спортни и  културни мероприятия, здравни беседи, 

отбелязване на международни дни и кампании.  

 Обществените възпитатели към МК съдействат за провеждане на 

социално – превантивната дейност на МК в  училището на територията на 

общината, като  подпомагат ръководството и УКПППМН в провеждане на 

възпитателната дейност в училище, намаляването на агресията сред 

учениците, провеждане на образователни, здравни и други беседи.  

  

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН. 

 

Секретарят не е командирован за участие в национална среща – семинар в 

гр. Хисар и други семинари или срещи организирани от ЦКБППМН и 

други организации.     

 

Х. Планувани за 2016 г. средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за 

възнаграждение на членовете на МКБППМН – 2700 лв. Одобрени средства 

за възнаграждение на членовете на МКБППМН за 2016 г. – 883 лв. 

 

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за 

дейността на местните комисии за БППМН през 2017 г., представяме 

проект за необходимите средства за МКБППМН Струмяни по следните 

показатели: 

 

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 2016 

г. – общи  

(в лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН 

за 2016 г. – 

общо (лева) 

Получени 

средства по ЗДБ 

за МКБППМН за 

2017 г.- общо  

(в лева) 

Необходими 

средства за 2018 

г. - общо 

(лева) 

 24 950 лв. 10 125,83 лв. 25 450 лв. 25 000 лв. 

 

 



 18 

 

 

Председател на МКБППМН – Фиданка Котева 

Област Благоевград, Община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825 

пл. ”7-ми Април” №1, тел.07434/31 08; факс 07434/3105 ; 0879/204904 

е-mail: fifi_bg@abv.bg 

 

Секретар на МКБППМН – Диана Петкова 

Област Благоевград, Община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825 

пл. ”7-ми Април” №1, тел.07434/31 08, факс 07434/3105 ; 0879461402 

е-mail: dianailieva@abv.bg 

 

Отдел “Закрила на детето” към ДСП - Сандански 

Гл. експерт – Мариана Маркова 

Област Благоевград, Община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825 

ул. “Будител”  

тел: 07434/2034  

 

ИДПС – Мария Машушева 

РУ “Полиция“ - гр. Сандански, ул. “Малешевска“ № 2 

тел. 0746 / 32131    

 

Консултативен кабинет: 

Кметство Микрево,община Струмяни 

Тел. 07434/3151 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФИДАНКА КОТЕВА: ................................  
Зам. Кмет и Председател  

на МКБППМН 

 

mailto:dianailieva@abv.bg

