Приложение №7 към Решение № 347 от Протокол №45/24.02.2011 година

ОТЧЕТ
за дейността на МКБППМН към община Струмяни
за 2010 година
1.Организационно състояние на местната комисия:
- 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 и Общински съвет
Струмяни, директори на училища, представител на Отдел „Закрила на детето” към ДСП
Сандански, представител на МВР и общественици.
-назначен щатен секретар, съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН:
Спазени са изискванията на ПМС 51/2006 г. по отношение на длъжностното ниво.
Секретарят на МК не е преминал от трудово на служебно правоотношение по Закона за
държавния служител. Изпълнява тази длъжност от 19.01.2009 г.
2. Конкретни мерки на МКБППМН:
През 2010 г. в МКБППМН са постъпили три сигнала /за кражби/, от Районна
прокуратура – Сандански. По единия от тях е образувано и разгледано възпитателно
дело и са наложени възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН. Останалите два сигнала
предстоят да бъдат разгледани в началото на 2011 г., тъй като са получени през м.
декември 2010 г.
За отчетния период под възпитателен надзор на петимата обществени възпитатели бяха
20 деца.
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” при случаи, в които се е налагало да бъдат изучавани първо
причините за извършени противообществени прояви от малолетни и непълнолетни на
територията на общината.
МКБППМН е организирала мероприятия за ангажиране на свободното време на
подрастващите, в които са обхванати голям брой деца, занимаващи се със спорт –
футбол, хандбал, карате, народни танци, а именно: състезания, походи сред природата,
екскурзии, организиране на изложби, отбелязване на международни дни и кампании.
С учениците са проведени беседи на различни теми, като: борба със СПИН и други
болести предавани по полов път, наркотици, агресия, трафик на хора. Филми за вредата
от тютюнопушенето; за защита на здравето още в ранна възраст от различни болести,
бяха прожектирани на децата; раздадени им бяха брошури.
През 2010 г. 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.
Във връзка с Указанията на ЦКБППМН /Писмо №73 от 25.09.2009 г./:
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На територията на нашата община няма неучащи и неработещи непълнолетни лица,
напуснали СПИ, ВУИ и ПД, както и условно осъдени. Във връзка с това сме
попълнили следната таблица, съгласно вашите указания:
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Няма деца от община Струмяни, настанени в СПИ, ВУИ и ПД.
До този момент не са постъпвали сигнали от директори на корекционно - възпитателни
заведения за родители от нашата община, които не проявяват интерес към децата си.
На територията на общината няма регистрирани безнадзорни деца в МКБППМН; няма
регистрирани случаи за деца, извършващи хомосексуални услуги; няма регистрирани
случаи за деца, употребяващи упойващи вещества и наркотици и привлечени към секти
с криминогенен характер.
Оказвано е съдействие от обществените възпитатели /5 на брой/ към МК на органите по
образованието за обхващане на подлежащите на задължително обучение деца.
Организирани са традиционните спортни и състезателни игри (по повод отбелязването
на 7-ми април - празник на община Струмяни, отбелязване на Ден на езиците и др.),
както и редица изложби и конкурси, свързани с изкуството (изработване на картички,
мартеници, великденски и коледни изделия, представяне на кулинарни изложби,
изложби на рисунки и литературни творби- есета и стихотворения).
3. С оглед на неголемия брой възпитателни дела към момента, МК не среща
затруднения при образуването, разглеждането на възпитателни дела и изпълнението на
възпитателните мерки.
4. Налаганите възпитателни мерки от МК са по чл.13, ал. 1 , т.5 и т.10 от ЗБППМН.
Няма налагани мерки по чл.15 от ЗБППМН.
5. Не е прилаган чл.25 от ЗБППМН.
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6. Контролна дейност
На територията на общината няма ДПС, ВУИ, СПИ, ДВНМН, ПД и приюти.
Няма констатирани нарушения на режима и условията на работа, установени за
непълнолетните.
Към общината през 2010 г. бе създадено Звено „Общинска полиция”, което упражнява
контрол за спазване на вечерния час на малолетни и непълнолетни и при констатирани
нарушения сигнализират МК.
7. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
- Общински програми за превенции на насилието между деца:
а/ Във връзка с Програмата за превенция на агресията и насилието сред учениците в
община Струмяни, са организирани и проведени анкети за взаимоотношенията и
агресията, представени са презентации и обсъждани проблемите по темата. При
случаи на насилие в училище, обществените възпитатели съвместно с училищните
комисии са работили с учениците и техните родители.
б/ В изпълнение на годишната програма на МКБППМН за 2010 г. и годишния календар
на превантивните дейности, организирани или с участието на МК за ангажиране на
свободното време на подрастващите, са проведени редица извънкласни и
извънучилищни дейности с децата от общината.
- Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните
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Задачи по Националната стратегия за борба с наркотиците (2009 – 2013ч.)
МКБППМН поддържа връзка с Областния съвет по наркотични вещества Благоевград и
Дирекция „Опазване на общественото здраве” при РИОКОЗ - гр. Благоевград, от където
получаваме информационни материали и друга информация, необходима ни за
дейности, свързани с превенцията на младото население от наркотични вещества. И
през 2010 г. три деца от община Струмяни взеха участие в конкурс за снимка на тема
„Моят домашен любимец”, организиран от Областния съвет по наркотични вещества
Благоевград, като през м. февруари предстои награждаването. Обществените
възпитатели са провеждали беседи в училищата по темата и са раздавани брошури,
листовки и плакати.
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Информа Провеждане на Идентиф Прогр
Обу
Програми
ицирани
ами за
чени „връстници разпростране
ционни проучвания
я на
обучават
ние на
кампании
рискови
преве
групи за нция
обуч връстници” информацио
нни
употреба и
ител
Област Благоевград; тел./факс: 07434/30 60, 31-08, E-mail: strumyani_obs@abv.bg

3

и

-

материали

-

Брошури за: 8
влиянието на
наркотиците,
СПИН,
агресия,
туберкулоза ,
трафик на
хора - 500бр.

на
наркотиц
и от деца
и
семейства

Анкета
сред
учениците
Агресивност 100бр.

-

подкр
епа на
деца в
риск
от
употр
еба на
нарко
тици
-

Дейности по Национална програма за предотвратяване и противодействие на
трафика на хора:
Информационна кампания по темата е проведена от Младежка организация към БЧК от
гр. Благоевград, както и редица беседи, периодично изнасяни от обществените
възпитатели през годината.
Предприети мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с жп - транспорта.
През 2010г. не са регистрирани противообществени прояви и престъпления, свързани с
жп- транспорта. Осъществена е една среща със служител на „Транспортна полиция”,
който предостави информационни материали и брошури.
8. Взаимодействие на МКБППМН с инспектор ДПС към РПУ Сандански,
УКПППМН, Отдел „Закрила на детето” и неправителствени организации:
По важни мероприятия, организирани съвместно с други институции и организации:
Съвместно с община Струмяни, УКПППМН на територията на общината, читалищата и
др. НПО се проведоха редица мероприятия – образователни, екологични, спортни и др.,
в които взеха участие учениците в община Струмяни. Бяха проведени здравни беседи,
отбелязани бяха различни 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.
И през 2010 г. МК имаше цялостна подкрепа в своята работа в лицето на Кмета на
общината и експерти и специалисти от ОбА Струмяни, което значително улесни
отпочнатите задачи, дейности и мероприятия.
На територията на Общината работи ИДПС към РПУ Сандански, които обслужва
общините Струмяни, Кресна и Сандански 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.
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През цялата година се работеше ефективно и в сътрудничество с органите на реда и
„Общинска полиция” –Струмяни, във връзка с издирване и установяване на малолетни
и непълнолетни правонарушители.
МКБППМН е поддържала редовно връзка с УКПППМН към останалото единствено
училище на територията на общината - СОУ „Св. Паисий Хилендарски” с. Микрево
(след преструктурирането на трите училища).
На много добро ниво са контактите с представителя на отдел „Закрила на детето”,
който е и член на МК. С активното си участие не само в заседанията на МК, той винаги
е съдействал за постигането на положителни резултати и е оказвал ценна и необходима
помощ при събирането на информация за социалната среда, в която живеят децата и
техните семейства, с които се работи по подадени сигнали в МК.
9. Обществени възпитатели:
По чл. 13, ал.1, т.5 е работил един обществен възпитател, по чл. 41, ал. 1 също един, а
по чл.41 ал. 2 от ЗБППМН са работили всички пет обществени възпитатели.
10. Трудности и проблеми при приложението на чл. 41, ал.2 от ЗБППМН.
Резултати.
Обществените възпитатели срещат затруднения при комуникацията с родителите на
децата, поставени под възпитателен надзор, тъй като те са от крайно бедни и нуждаещи
се семейства, за които препитанието е главна цел. Липсата на дрехи и обувки е главната
причина учениците да не посещават редовно училище. Това е и фактор обуславящ
кражбите на някои от тях. Постъпилите сигнали в МК са именно за това.
11.Отчетна таблица:
Година

2010
2011
Прогноза
2012

Плануван
брой
обществени
възпитатели, утвърдени
от МФ по Закона за
държавния бюджет
5
5
5

Реално
усвоени Изразходвани средства
бройки обществени по Наредба №2 на
възпитатели
за ЦКБППМН
съответната година
5

12 960,00 лв.

През периода комисията осъществяваше своята дейност с помощта на 5 обществени
възпитатели. Акцентът в работата на обществените възпитатели беше насочен, както
към индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетни, непълнолетни и
техните семейства, така и при подготовката и организирането на всички извънкласни
мероприятия за ангажиране на свободното им време. Оперативното бюро се събира и
разглежда представените отчети за работата им. Състои се от пет души – членове на
МК. През месец февруари бе проведен конкурс за обществени възпитатели, за да бъдат
назначени такива експерти, показали мотивация за работа и да докажат, че притежават
необходимите качества за работа с деца.
При направения подбор на кандидатите, бяха поставени следните критерии:
- завършено висше образование;
- опит и умения за работа с деца;
- опит в работа с деца с асоциални прояви;
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- висок морал и добро име в обществото;
- да не участват в общности с асоциална насоченост;
- компютърна грамотност;
- комуникативни умения.
През 2010г. не сме имали проблеми при изразходване на средствата за материалното
стимулиране на обществените възпитатели.
12.Средства по Наредба № 3 на
МКБППМН са изразходвани.

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на

13. МКБППМН не е организирала квалификационни семинари.
14. Статистическият формуляр за дейността на МКБППМН е попълнен съобразно
изискванията и изпратен в срок до ТСБ.
Необходими средства за издръжка на МК за 2012г.
Средства по Средства по Средства за
Численост
обществени Наредба №2 Наредба №3 издръжка на
МКБППМН
възпитатели
/брой/
5
14 400,00 лв. 1 500,00 лв. 1 200,00 лв.

Средства за
центрове и
кабинети

ВСИЧКО
в лева

1 200,00 лв.

18 300,00
лв.

Председател на МКБППМН - Димитрина Николова
Област Благоевград, Община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825
пл. ”7-ми Април” №1, тел.07434/31 08; факс 07434/3105 ; 0886/999959
е-mail: zk.nikolova@gmail.com
Секретар на МКБППМН - Елисавета Кирянска
Област Благоевград, Община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825
пл. ”7-ми Април” №1, тел.07434/31 08, факс 07434/3105 ;
е-mail: elikirianska@abv.bg
Консултативен кабинет - Помощен орган на МКБППМН
Област Благоевград, Община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825
сградата на бивше НУ ”Св. св. Кирил и Методий”
тел. 0886 404311
Отдел “Закрила на детето” към ДСП - Сандански
Гл. експерт – Мариана Маркова
Област Благоевград, Община Струмяни, с. Струмяни, п.к. 2825
ул. “Международно шосе” № 31
тел: 07434/2034
ИДПС – Мария Машушева
РУ “Полиция“ - гр. Сандански, ул. “Малешевска“ № 2
тел. 0746 / 32131

Кирил Укев
Председател на ОбС
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