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МКБППМН – ОБЩИНА БОЛЯРОВО
ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА
БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - ОБЩИНА
БОЛЯРОВО ЗА 2016 ГОДИНА

Приет на заседание на общинския съвет
с Протокол № 20 /30.01.2017 год.

На основание чл.7, ал. 2 от ЗБППМН, общинската комисия за БППМН се отчита
пред Централната комисия, пред кмета на общината и пред общински съвет за
своята дейност, съобразявайки се със следните показатели, структура и съдържание
съгласно Писмо № РД – 30 – И – 42/ 23.12.2016 год. на ЦКБППМН.
Състояние, структура и тенденции на престъпността и противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните:
Борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетните и
непълнолетните се очертава като съставна част от цялостната дейност по ограничаване
на престъпността в нашата страна. Тя е една от съществените предпоставки за
позитивното възпитание на подрастващите и неделим елемент от системата за
превенция на престъпността като цяло. Успешното й провеждане нанася сериозно
поражение върху „потенциала“ на пълнолетната престъпност, а нейното подценяване
довежда неминуемо до криминализиране на значителна част от младото поколение и до
скок в рецидивната престъпност след навършаване на пълнолетие от тази възрастова
група правонарушители.
Във връзка с гореизложеното се реализира и основната цел в работатата на
МКБППМН в община Болярово - постигането на позитивна промяна и възпитателен
ефект в поведението на отклонили се от пътя млади личности, както и превенция на
противообществените прояви и свеждането им до минимум.Противообществените
прояви сред малолетните и непълнолетните са отражение на социалните и нравствени
проблеми на обществото, което в много случаи е пряко отговорно за извършените
деяния на децата.
Проблемът за детската престъпност е не само актуален в нашето съвремие. Той
се явява и като индикатор за процесите на загниване в обществото ни като цяло, на
израждане на аморалното съзнание, както и на крайното нихилистично отношение към
системата от ценности на отделния индивид и на цялата нация. Много са причините,
които биват изтъквани – икономическа, политическа и социална криза,
свръхинформационното общество, в което живеем, възникването на т.нар. “химическо
поколение” и много други. Но основните причини за извършване на
противообществени прояви си остават:
употреба на алкохол, безотговорност,
недооценяване на постъпката, безразличието на обществото и липсата на ежедневен
засилен родителски, педагогически и обществен контрол.
През изминалата 2016 година МКБППМН-Болярово продължи работата си по
изпълнение на своята главна цел – да подаде ръка на всяко, нуждаещо се от подкрепа
дете. В духа на Конвенцията за правата на детето и следвайки последователно
принципите на хуманното и толерантно отношение, работещите в МКБППМН
професионалисти насочиха своята дейност към осъществяване на реален принос за
справяне с първопричините за появата на детската престъпност, кризата на ценностната
система, нравствените дефицити, неефективния родителски контрол, социално икономическите проблеми, дистанцията общество-училище-семейство.
I.Организационно състояние на местната (общинска) комисия:
Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Болярово отговаря на
изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от Закона за БППМН и е определен със заповед на
Кмета на община Болярово.

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН) организира своята дейност в съответствие с:
1.Семеен кодекс
2.Наказателен кодекс
3.Наказателно-процесуален кодекс
4.Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни/ЗБППМН/;
5.Закон за закрила на детето
6.Закон за защита на домашното насилие
7.Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
8.Закон за борба с трафика на хора
9.Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
10.Закон за национален архивен фонд
11.Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето
12.Правилник за детските педагогически стаи
13.Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища - интернати и
социално - педагогическите интернати
14.Наредба № 2 от 07.07.1999г. за материално стимулиране на обществените
възпитатели
15.Наредба №3от 19.04.2005г. за възнаграждения на членовете на МКБППМН
През 2016г. са проведени две заседания
на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на които се разгледа
дейността на комисията, нейните приоритети през годината, а по-точно приемане на
годишен отчет, приeмане на план за работа на комисията за 2016 г.
Съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН, секретарят на комисията е щатен, назначен по трудово
правоотношение.
II.Дейност на комисията:
Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните(МКБППМН) са структури към Общините за превенция и
противодействие на детското асоциално поведение.Законът за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) им възлага
специфичната дейност по разглеждане на противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните(възпитателни дела) и налагане на възпитателни мерки, като
алтернатива на наказателната репресия. С тези мерки се цели постигането на
възпитателен ефект и позитивна промяна в поведението на децата, преодоляване на
деформации и дефицити в нравственото им развитие, формирането на нагласи за
уважение към закона и нормите в обществото.
1.1.Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални
деяния.
1. 1.1.1.Работа в училищата.
През 2016 г. основната дейност на МКБППМН при община Болярово беше
социално – превантивната (чл.10 от ЗБППМН).Тази дейност беше насочена към
реализацията на следните направления:
- усъвършенстване координацията между институциите;
- разширяване превантивната дейност на Местната комисия и овладяване на
детската престъпност, агресия и насилие;
- по-задълбочена съвместна работа с работещите в системата на образованието и
по проблемите на малолетни и непълнолетни.
Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел – да не се допуска
конфликт между закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които водят
до извършване на асоциални прояви. Координиране на всички социално –

педагогически фактори на територията на Общината в борбата срещу насилието,
престъпността, защита правата на децата, утвърждаване на дейности, алтернативни на
асоциалното и девиантно поведение, превенция на наркомания, тютюнопушене и
алкохол.
В училищата на територията на Община Болярово, МКБППМН съвместно с
Училищните комисии за БППМН и представител на Отдел „Закрила на детето”
обучават децата относно правата им съгласно ЗЗД , Конвенцията на ООН за правата на
детето, провеждат се беседи и лекции, с цел повишаване информираността на децата
относно проблема насилие. Проведени са срещи – разговори с деца и родители, с цел
запознаването им със Закона за защита срещу домашното насилие.
Съвместно с училищния координационен съвет за борба с тормоза, през месец
октомври бе проведена анкета сред учениците от 1 до 12 клас, чиято цел бе да
установим дали децата разпознават формите на агресията и дали насилието е част от
тяхното ежедневие. Резултатите от анкетата бяха обобщени и представени както на
децата, така и на техните родители.
При срещите си с учениците членовете на комисията извършваха и
индивидуално-превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, извършили
нарушения на Правилника за вътрешен ред или такива от проблемни
семейства.Особено внимание се обръщаше на деца, чиито родители са извън страната
или на практика липсва родителски контрол. Заедно с председателите на Училищните
комисии се обсъждаха и планираха методите за въздействие и подкрепа с цел
утвърждаване на социално приемливо поведение, изграждане на положително
отношение към обществените норми и правила и предотвратяването оставането на
маловръстните в извънучилищна среда.
1.2.Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските
деца.
Факт е, че и в двете училища на територията на община Болярово, по-голяма
част от учениците са от ромски произход.Ежедневно се провеждат срещи с деца от този
етнос.Стараем се да им въздействаме положително, мотивираме ги да се включват във
всички мероприятия на МКБППМН.
Директорите или УКПППУ сигнализират за проблемни деца и често ни търсят
за съдействие. Заедно набелязваме мерки за корекция на поведението, проучваме какво
стои зад безпричинните отсъствия и как да променим нагласите.Училището обучава,
дава знания, трябва да разбере талантите, дарбите, негативните страни, както и да
формира характер.За нас е ясно, че пътят от отпадането от училище до девиантно
поведение е твърде къс. В тази връзка проведохме индивидуални срещи с ученици,
срещи –дискусии с цели паралелки, както и разговори с родители.Чрез тези методи
информираме учениците и техните родители за рисковете от отпадане, мотивираме и
стимулираме децата за редовно посещение на училище.
Отпадането на децата от образователната система се дължи най-често на
проблеми в семейството – битови, или миграция на лицата, които се грижат за детето,
пътуване в чужбина. Някои деца са спрени от родителите си(предимно от ромски
произход) с различни мотиви: ранен брак, грижи за по-малките членове на семейството
и други.
1.3.Превантивна работа с родителите
Немислимо е постигането на добри резултати в поведението на подрастващите ако
липсва връзка с родителите. При подаден сигнал от диреторите на учебните заведения
на територията на община Болярово, от отдел “Закрила на детето” или от инспектор
ДПС, за съдействие от Комисията за разрешаване на възникнали трудности в

общуването между родители-деца, за деца, застрашени от отпадане или с проблеми в
поведението, МКБППМН осъществяваше срещи с родителите и децата с цел оказване
на помощ, подкрепа в процеса на възпитание.
1.4. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми,
в т.ч. за превенция на насилието между деца, дейности по превенция на
асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.
В последната сряда на месец февруари 2016 година в СУ „Д-р Петър Берон” – град
Болярово, за втори пореден път МКБППМН организира и проведе мероприятие под
мотото „Не на тормоза в училище!” То бе по повод отбелязването на Международния
ден за борба с тормоза в училище или т.нар „Ден на розовата фланелка”.
Учениците изработиха постери
по темата, които послужиха за фон на
мероприятието. Те представиха и презентация под наслов „Тормоз в училище“, която
имаше за цел да изясни както видовете насилие над личността, така и причините, които
го пораждат.Последва чудесен поетичен рецитал в унисон с главната тема, представен
от сборна група ученици в среден етап на обучение. Допълнение към поетическите
внушения беше и песента, която изпълниха. Рефренът: „Нека бъде светлина!“ всъщност
обобщаваше сякаш всичко казано по този вълнуващ повод.
Кметът на община Болярово Христо Христов поздрави сърдечно както тези, които
са подготвили участниците, така и самите изпълнители. След което прочете обръщение,
приканващо към повече хармония в ученическите взаимоотношения.Екземпляр от него
имаше за всяка класна стая, за да бъде окачено на видно място.Накрая бяха раздадени
сувенирни материали (химикалки и ключодържатели) с гравиран върху тях надпис: „Не
на тормоза в училище!“

По случай Празника на град Болярово – 26 октомври, традиционно МКБППМН се
включи с редица мероприятия, с времетраене една седмица.Проведоха се следните
дейности: конкурс за рисунка, есе и фотоснимка на тема „Болярово- ти си в моето
сърце”, детски междуучилищен и междуобщински футболен турнир, ученически крос в
СУ”Д-р Петър Берон”. В турнира по футбол се включиха деца от цялата Ямболска
област.Четири отбора премериха сили на стадион «Болярово». И домакините и гостите
за втори път се срещат на стадиона по повод празника на града.Тенденция е това

мероприятие да стане традиционно и следващата година отново да се срещнат.

От най-добрите творби от конкурса за рисунка, фотоснимка и есе на тема »
Болярово – ти си в моето сърце» бе изработена изложба, представена на жителите и
гостите на града.

След приключване на всички мероприятия и в деня на Празника на град
Болярово, участниците тържествено бяха наградени от председателя на МКБППМН –
Мария Чанева.

Резултатите от проведената в началото на учебната година анкета сред учениците и
наличиета на агресивни прояви сред тях, ни подтикна да проведем Ден на
толерантността, който традиционно се отбелязва на 16 ноември. За провеждането на
мероприятието и привличането на вниманието на децата, МКБППМН обяви конкурс
сред учениците в СУ »Д-р Петър Берон» - гр.Болярово за изготвяне на тематични
презентации и постери. В дейностите се включи активно и Ученическият съвет.

1.4.1.Общинска програма за превенция на насилието между деца съгласно
препоръките в Писмо №96/21.12.2006г. на ЦКБППМН.
Необходимостта от разработване на програма е продиктувана от наблюдавани и
регистрирани през последните години разнообразни и многобройни форми на агресия в
учебните заведения на територията на община Болярово, които се извършват от деца в
риск.Чрез програмата се изработиха общи принципи за работа и партньорство на
местно равнище, набелязоха се средства за превантивна работа, които ще спомогнат да
се координира дейността на всички институции, имащи отношение към проблемите на
възпитанието на подрастващите.С Решение № 476/31.05.2011г. и Протокол №46 на
Общински съвет – Болярово бе приета Общинска програма за работа с деца в риск и
превенция на агресията и насилието и бе разпространена сред всички институции,
работещи с деца.
Проведената през месец октомври 2016г. анкета сред децата показа, че те
разпознават формите на агресия и видовете насилие, но това не означава, че този
проблем вече не съществува сред подрастващите в нашата община.За съжаление УК

ежедневно се сблъскват с такива прояви.На помощ им се отзовава МКБППМН и
обществените възпитатели.
1.4.2.Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните.
Година

Брой
реализирани
програми за
превенция на
детското
асоциално
поведение

2013
2014
2015
2016

2
2
2
2

Брой лица, Брой консултирани деца и семейства
обхванати чрез МКБППМН
от
инф.
кампании
за
превенция
на
детското
асоциално
поведение
200
50
250
50
280
60
260
30

1.4.3..Задачи по Плана за действие за реализация на Националната стратегия
за борба с наркотиците (2014 – 2018 г.)
Обучени
я
на
специал
исти и
доброво
лци по
превенц
ия
на
наркома
ниите(б
рой,
теми,
брой
обхвана
ти лица)

Програ
ми
и
проект
и
за
превен
цията
на
рисков
ото
поведе
ние за
употре
ба на
наркот
ици(бр
ой,
теми,
брой
обхвана
ти
лица)

Програми
за
работа
със
семейства в
риск
и
рискови
групи
деца(брой
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През 2016 г. МКБППМН не е образувала възпитателни дела спрямо непълнолетни
деца за притежание на наркотични вещества. Този факт обаче не е основание да
считаме, че сред подрастващите няма случаи на употреба и притежание на наркотични
вещества. Ето защо, усилията на Комисията са насочени главно в посока консултации,
беседи, информационни кампании сред децата за намаляване риска от употреба на

опиати, разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и
разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на
децата им от рисково поведение. В часа на класа в училищата са изнесени 2 беседи на
тема: „Дрогата – търсена, преследвана и опасна” и „Психически зависимости сред
учениците. Защо се прибягва до тях?”.
1.4.4.Дейности по Националната програма за предотвратяване и
противодействие на трафика на хора.
Борбата с трафика на жени и деца изисква продължителни усилия - най-вече за
премахване на първопричините, като:
- липсата на информираност;
- бедността;
- липсата на икономически възможности.
Не са издавани и разпространявани информационни материали по превенция на
трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация.
С учениците от среден етап на обучение е проведена една дискусия на тема
«Трафикът на хора. Видове трафик. Как да се предпазим?”.Брой участници - 20.
1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления,
свързани с ЖП-транспорта, в съответствие с писмо №71/25.09.2007г. на
ЦКБППМН.
В Община Болярово няма ЖП транспорт и обекти на БДЖ.
2.Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно – възпитателна
работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежащи
към организации с екстремистки или радикален характер.
2.1.Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или
принадлежащи към организации с радикални или екстремистки характер.
На територията на община Болярово няма установени малолетни и непълнолетни,
принадлежащи към радикални и екстремистки групи
2.2. Брой 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.
На територията на община Болярово няма 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.
2.3.Установени криминални деяния от футболни агитки(ултраси) и брой на
техните малолетни и непълнолетни извършители.
Спортът е най-голямото социално движение и е не само за удоволствие, но и
важен фактор срещу негативните прояви на младите.В последните години за съжаление
се забелязва една твърде обратна порочна тенденция – посещение на мачове от фенове
с криворазбрана любов към отбор, които често са употребили алкохол и наркотици, с
видимо неконтролируемо поведение.
На територията на община Болярово няма установени фенове, извършващи
насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза и няма извършени
криминални деяния по расистки подбуди, или като резултат на споделяне на
екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации, или футболни
агитки (ултраси).
3.Мерки, предприети във връзка със социалната закрила на малолетни и
непълнолетни, нуждаещи се от помощ(чл.10 от ЗБППМН).
От община Болярово няма настанени деца в ВУИ, СПИ, поправителни
домове.Не е създаден поименен регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в

общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени, в съответствие с
Указание на ЦКБППМН
(Писмо № 73 от 25.09.2009 г.), поради факта че на
територията на общината няма такива.
4.Как МКБППМН във вашата община се информира за условно осъдени и
осъдените на пробация непълнолетни.
МКБППМН при община Болярово получава информация от Районен съд –
Елхово.
5.Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които съдът е
информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи.
Няма такъв случай.
6.Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН на органите по
образованието за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и
за тяхното не отпадане от училище.
Местната комисия оказва пълно съдействие на органите на образованието за
обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното не
отпадане от училище. Директорите на училищата уведомяват Кмета на общината за
движението на ученици, подлежащи на задължително обучение, включително и на
застрашените от отпадане ученици и за обхващане на подлежащите на задължително
образование деца.При подаден сигнал до МКБППМН, нейните членове провеждат
срещи-разговори и корекционно – възпитателна работа с тях, установяват се
причините и в голяма част от случаите, децата се връщат в училището.
III.Възпитателни дела.
Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява,
чрез възпитателни дела. Възпитателните дела се разглеждат от състав, определен за
всяко дело със Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва
правоспособен юрист, двама членове на МКБППМН и протоколчик. При
разглеждането на възпитателните дела, комисията се ръководи от принципите на
позитивност и грижа за детето. Целта на налаганите възпитателни мерки не е да се
накаже детето, а по-скоро да му се покаже, че правилата на обществото са нарушени, че
то е част от това общество и от него се очаква да постигне поведение според правилата
за живот, които обществото е възприело. Чрез налагането на възпитателна мярка,
детето получава помощ да осъзнае, че е сбъркало, че е нарушило правилата. Винаги
след като постъпи сигнал или предложение за възпитателно дело, се прави връзка с
родителите. Това е и стратегия на МКБППМН - Община Болярово – връзка с
родителите и с институциите. Уникалността на възпитателните дела за разлика от
наказателните, се състои в това, че в процеса на възпитателното дело се реализират
действия, които са предпоставка за позитивна промяна в поведението на личността на
невръстния извършител. Затова местната комисия се старае в доклада по чл. 16, ал. 4,
т. 2 от ЗБППМН, да се дава обективна преценка за личността на извършителя.
През 2016г. МКБППМН е образувала 2 възпитателни дела и е наложила
възпитателни мерки по отношение на 1 дете.
1.Какви проблеми, най-често имате при образуването и разглеждането на
възпитателните дела?
При разглеждане на възпитателното дело през отчетния период не са възниквали
проблеми.
2.Конкретни случаи, когато представители на ДСП-ОДЗ не са участвали при
разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или доклади
– брой, причини.

През 2016г нямаме такъв случай.При разглеждане на делата присъства
представител от Дирекция „Социално подпомагане“ или предоставя 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 чл.15 от ЗБППМН.Предписания от
прокуратурата и съда и предприети мерки за недопускане на повторни
нярушения.
През отчетната година няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда
допуснати от местната комисия при образуването и разглеждането на възпитателните
дела и налагането на възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН.
4.Какви трудности при провеждането в изпълнение на мерките по чл.13 от
ЗБППМН срещате и какви са причините?
През отчетния период няма затруднения при изпълнението на мерките по чл.13
от ЗБППМН.
5.Срещате ли трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.15
от ЗБППМН?
Бихме се затруднили при привеждане в изпълнение на мярката по чл. 15, ал. 1, т.
2 от ЗБППМН «задължаване да посещават специално организирани беседи и
консултации по въпросите на възпитанието» – не е налагана такава мярка.
6.На колко деца през годината са разглеждани повече от едно възпитателно
дело? Причини за това.
През 2016 година в община Болярово на едно дете са разглеждани 2
възпитателни дела.На първото възпитателно дело е наложена възпитателна мярка по
чл.13, ал.1, т.1 от ЗБППМН – „предупреждение”, а на второто възпитателно дело е
наложена мярка по чл.13, ал.1, т.4 от ЗБППМН - „поставяне под възпитателен надзор на
родителите или на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени
грижи”.
7.Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН (ако не е прилаган –защо)? Какви
резултати са постигнати?
МКБППМН при община Болярово не е прилагала чл.25 от ЗБППМН – „Който не
изпълни решение на местните комисии за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1 000 лв.“, защото
решенията на Комисията се изпълняват.
IV.Консултативни кабинети и центрове за превенция:
Към МКБППМН при община Болярово няма създадени Консултативен кабинет
или Център за превенция.
V.Обществени възпитатели:
Таблица
Година
Плануван
Реално
Изразходвани средства по
брой
усвоени бройки Наредба №2 на ЦКБППМН
обществени
обществени
възпитатели,
възпитатели за
утвърдени
от съответната
МФ по Закона година
за
държавния
бюджет
2016
5
5
3 020
2017
5
X
X
Прогноза
5
X
X
за 2018

Към МКБППМН - Болярово работиха 5 обществени възпитатели в началото на
годината.За работата си с малолетни или непълнолетни, възложени им от Местната
комисия по чл. 13, ал. 1, т. 5 или по чл. 41 от Закона за БППМН, обществените
възпитатели представяха ежемесечни отчети.Провеждаха се ежемесечни работни
срещи, организирани от секретаря.
VI.Контролна дейност на местната комисия.
1. Върху намиращите се на територията на общината ДПСтая, СПИ, ВУИ,
ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца:
На територията на Община Болярово няма СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН, поради което
МКБППМН не е осъществявала контрол над такива заведения.С Детска педагогическа
стая комисията си сътрудничи, като оказва контрол върху дейността й.
2. Какъв контрол е упражняван върху настойници и попечители:
Няма деца с настойници или попечители.
3.Упражняван ли е контрол върху режима и условията на работа, установени
за непълнолетните:
През 2016г. МКБППМН не е осъщесвявала контролна дейност върху режима и
условията на работа, установени за непълнолетните, тъй като не сме получавали
сигнали за такива деца.
4.Проверки за посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни
заведения, дискотеки, барове и др. след определения вечерен час.Какво е
участието на МКБППМН при кризисни интервенции в екипи по
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца
жертви или в риск от насилие
През отчетния период не са извършвани самостоятелни или съвместни проверки с
РУП-Елхово по питейни заведения за спазването на вечерния час.
Във връзка със Споразумението за сътрудничество на Министрите на МВР,
МВнР, МОМН, МТСП, МП, МК, МЗ, Председателя на ДАЗД и Председателя на УС на
НСОРБ е определен мултидисциплинарен екип за взаимодействие при работа в случаи
на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна
интервенция, в чиито състав е Секретарят на МКБППМН, Инспектор ДПС и Социален
работник в Отдел „ЗД”. Всеки конкретен случай на насилие се обсъжда от него и от
МКБППМН, които го проследяват в развитие и го насочват към компетентните органи
за неговото овладяване и за ограничаване на последващи случаи.
През 2016г. екипът е работил по седем случая на деца.
5.Какво е участието на местната комисия в обходи на мобилни групи за
установяване на скитащи и просещи деца? Какво е констатирано, какво е
предприето и какви са резултатите от предприетите действия?
Секретарят на комисията е член на мобилна група за установяване на скитащи и
просещи деца.Съвместно със социален работник от Отдела за закрила на детето и
инспектор ДПС ежемесечно се правят такива проверки.На територията на община
Болярово, през отчетния период не са установени скитащи и просещи деца.
VII. Направени предложения 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.
Членовете на комисията се включиха активно в изработването на Общинска
програма за закрила на детето и Общински план за младежта на община Болярово за
2016г., в които водени от проблемите на предотвратяването и противодействието на
престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и

тяхната социална защита и развитие включиха редица мероприятия, насочени към тази
група подрастващи.
VIII. Взаимодействие на
Местната
комисия
за БППМН
Цялостната дейност на Местната комисия е подчинена на основната й задача –
организиране и координиране социално-превантивната дейност сред подрастващите,
проследяване поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, настанени в
специализирани институции, оказване помощ и подкрепа на родителите при
възпитанието и отглеждането на децата им.
Изпълнението на тази задача е възможно благодарение на координираните и
съгласувани действия на комисията с др. органи и институции, които работят с деца и
семейства.
1.Взаимодействие с ДСП.
Основен приоритет в работата на институциите, които имат предмет на дейност
закрилата на децата, е повишаване на детското благосъстояние. В тази връзка важно
направление в дейността продължава да е взаимодействието с дирекция ,,Социално
подпомагане” (ДСП) и по-специално социалните работници от отдел ,,Закрила на
детето” (ОЗД). На всички възпитателни дела присъства социален работник в ролята на
обществен защитник. Обменя се информация по общи случаи, с оглед адекватна оценка
и помощ за всяко дете при динамично променящата се среда. МКБППМН е част от
изградената вече мрежа за кризисна интервенция на местно ниво, която законодателно
разработена от ДАЗД, а организацията се ръководи на местно ниво от отдел ,,Закрила
на детето”. Секретарят на комисията е сред алтернативно представените участници в
местния екип за прилагане на междуинституционален подход. Наш представител
участва в мултидисциплинарен екип по изпълнение на този координационен механизъм
за взаимодействие при работа по случаи на деца, жертви на насилие или в риск.
Уточнени са ангажиментите и възможностите за подкрепа и помощ.Създаден е набор
от инструменти, позволяващ прецизност и гарантиращ добри резултати.
2. Взаимодействие с органите по образованието.
През цялата година традиционно ползотворно бе сътрудничеството на
МКБППМН с Училищните комисии, с които осъществяваме конкретни дейности. Чрез
тях проучваме:
-проблемни ученици, живеещи в неблагоприятна среда (социалнослаби семейства;
семейства, в които децата не се отглеждат от родителите; семейства, в които родител
излежава присъда или са криминално проявени и др.);
- причините за проява на противообществени прояви на учениците;
- причините за системно непосещение на училище;
- възможностите за включване в различни дейности с превантивен характер;
- факторите, застрашаващи сигурността на учениците;
Училищните комисии предлагат на педагогически съвет мерки за ограничаване
противообществените прояви на учениците в съответствие с конкретните им деяния и
възможностите на училището, решават проблемите на застрашените от отпадане
ученици, деца жертва на насилие и такива с проблеми в общуването и училищните
изисквания.УКПППУ уведомяват МКБППМН за противообществени деяния на
ученици от училището.
Комисията е отворена и за нови партньорства, които биха допринесли за
постигането на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни
извършители на противообществени прояви и престъпления, както и за
предотвратяване на отклоняващо се поведение.
Екипът на МКБППМН към Община Болярово ще продължи и занапред да предлага
безрезервна подкрепа и компетентна юридическа, педагогическа и консултативна

помощ на децата и техните семейства. Това е нашата житейска мисия и ние имаме
потенциала да се справим в името на общата кауза - да защитим най-добрия интерес на
децата.
IX. Квалификационна дейност на МКБППМН:
Секретарят не е присъствал на ежегодното национално обучение в гр.Хисар.
X. Изразходени средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на
членове на МКБППМН.
През 2016г. са изразходени 40,00 лв. по Наредба №3 на ЦКБППМН, които са
използвани за възнаграждение на председателя на тричленните състави, съгласно
чл.2,т.6 от Наредбата.
XI.Проект за необходимите средства за дейност на МКБППМН през 2016г.
Получени
средства по ЗДБ
за МКБППМН за
2016г.-общо(в
лева)

Изразходвани
средства
от
МКБППМН за
2016г. (в лева)

Получени
Необходими средства за
средства по ЗДБ за 2018г. - общо
МКБППМН
за
2017г.-общо(в
лева)

24 950

10 967

25 550

26 000

Имена , адреси и телефони за връзка :
Председател на МКБППМН: Мария Чанева – секретар на Община Болярово,
служебен телефон: 04741/69-03
Секретар на МКБППМН: Милена Манолова - служебен телефон: 04741/69-35
Инспектор Детска педагогическа стая при РУП-Елхово: Трифон Трифонов,
служебен телефон: 0478/ 88-001
Отдел „Закрила на детето” към Дирекция”Социално подпомагане” – ЕлховоЙорданка Трифонова, служебен телефон: 04741/ 60-51

Мария Чанева : ....../п/.............
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН
Изготвил отчета : ........./п/.....................
Милена Манолова
Секретар на МКБППМН

