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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА)
КОМИСИЯ

1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2
от ЗБППМН).
Местната комисия е определена със Заповед № РД-5-499/06.11.2017г. от Кмета на
Община Болярово в следния състав:
Председател:
Секретар:
Членове:

Мария Янева Чанева - Секретар на Oбщина Болярово
Любослав Пламенов Ценов – Специалист
1.Георги Дженков Дженков - Адвокат работещ по договор за
правна помощ с Община Болярово;
2. София Димитрова Минева – Педагогически съветник в
СУ“Д-р Петър Берон“-гр.Болярово;
3.Васил Иванов Гаджуров - Директор в СУ”Д-р П.Берон” –
гр.Болярово ;
4.Милена Радева Манолова-Учител по БЕЛ в СУ”Д-р П.Берон” –
гр.Болярово ;
5. Мария Атанасова Тодорова –Начален учител в СУ”Д-р
П.Берон” – гр.Болярово;
6.Живко Колев Койчев – Полицейски инспектор в Участък
„Полиция”-Болярово при РУП – Елхово;
7.Йорданка Димитрова Трифонова –Социален работник в ‘‘Отдел
за закрила на детето“ към ДСП-Елхово
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2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни
(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения.
Секретар на МКБППМН отговаря на чл.6, ал.3 от ЗБППМН - назначен е на щат по
трудови правоотношения.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните (МКБППМН), организира своята дейност в съответствие с:
1.Конституция на Република България
2.Наказателен кодекс
3.Наказателно-процесуален кодекс
4.Закон
за
борба
срещу
противообществените
прояви
на
малолетни
и
непълнолетни/ЗБППМН/;
5.Семеен кодекс
6. Закон за закрила на детето
7.Закон за защита на домашното насилие
8.Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия
9.Закон за борба с трафика на хора
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
16.Инструкция №Iз-1813 от 06.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските
и младши полицейски инспектори от териториална полиция в Национална служба"Полиция".
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
В Община Болярово, екипа за обход е междуинституционен и се определя със заповед
от Началника на РУО – Ямбол.Екипа е сформиран с представител на полицията, представител
на прилежащите в районите училища и детски градини, представител на Дирекция «Социално
подпомагане» и от Община Болярово, който участва Секретаря на МКБППМН. Провеждат се
по предварително изготвен график от училищата, съгласуван с членовете на екипа за обход.
За всеки посетен адрес се изготвя протокол, подписан от всички членове на екипа, които в
необходимите срокове се въвеждат в Информационната система за развитие на механизма
(ИСРМ).
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-

97 са посетените семействата от екипа ,с участието на Секретаря на
МКБППМН,основно във връзка с ученици не посещаващи редовно училище и
допуснали повече от 5 неизвинени отсъствия.

1.2. Работа с педагогическото ръководство.
Брой срещи
25

Таблица 1.
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
42

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
42

Теми

- Агресивно поведение в училищните автобуси
- Агресивно поведение в училище
- Арогантно поведение към учители
- Арогантно поведение към ученици
- Вербален тормоз
- Бягство от часове
- Отсъствия от училище
1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата
Членове от МКБППМН заедно с Обществения съвет са вземали участие в работата
на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за превенция на ранното
напускане на училище, за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на
децата и учениците от уязвими групи .
Брой срещи - 2
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
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
48
-Индивидуални срещи на адрес
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12
-

Настойници
Попечители

-Консултации в училищата
-

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.
Таблица 4.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
.

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.
Таблица 5.
Проведени
Брой
Теми
Брой
превантивни
участн
програми
ици
родите
ли
Образователни
2
-‘‘Деца раждат деца‘‘
55

Брой
участни
ци
малолет
ни

Брой
участниц
и
непълнол
етни

35

38

-

181

48

-

124

24

-,,Детство без кражби''

-

55

-

-,,Кражби
и
грабежпредпазване
от
извършване и суъчастие

-

78

-

-,,Ден
на
фланелка''

-

135

18

-,,Тормоз в училище''

43

-

-

-,,Как
да
сърфирам
безопасно?“;
,,Що е Киберагресия и
Кибертормоз‘‘;
,,Игрите
и
предизвикателствата
в
Интернет - МОМО ,СИН

38

120

-,,Внимание деца,
телефонни измами!“
Асоциално
поведение

1
-,,Как
да
толерантни
друг?''

Насилие
деца

бъдем
един

покъм

между
5
розовата

КИТ,ПРЕДАЙ НАТАТЪК ‘‘

Наркотични

2

48

5
вещества, алкохол,
тютюнопушене

Сексуална
експлоатация
трафик на хора

и

Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с
жп-транспорт
Здравни

1

- ,,Наркотични вещества и
рисковете от тях''

48

55

36

-,,Вредата от наркотиците''

-

58

-

-''Как да разпознаваме
рисковете от трафика на
хора и
как да се
предпазваме?''

41

161

-

-

-

-

-,,Хранене и здраве''

-

40

35

-,,19 Февруари-Обесването
на Всил Левски“

-

51

-

-,,45 години от обявяването
на Болярово за град’’

-

68

18

-„Коледа и
украса‘‘

-

24

-

-

112

44

- ‘’17 Ден на българският
спорт ‘‘

-

61

-

-

225

1358

342

-

1

33

3
Културни

Спортни

автентичната

2
-“10 Май –,,Световен ден
на физическата активност“

Радикализъм1
Общо

Проведени
проучвания:

16

анкетни

Образователни
Асоциално поведение
Насилие между деца

Брой

-

Таблица 6.
Теми
Брой
участници
родители
,,Агресия

Брой
участници
малолетни
-

Брой
участници
непълнолетни
-

Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с
екстремистки или радикален характер.
1

6

Наркотични
вещества,
алкохол, тютюнопушене
Сексуална експлоатация и
трафик на хора
Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни
Културни
Спортни
Радикализъм1
Общо

1

и тормоз
в
училище‘‘

-

-

-

-

-

90

42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

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

-

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
Малолетни
Непълнолетни
асоциално поведение
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

10

2

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

-

-

Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

-

-

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

5

Общ брой консултирани деца за
радикализъм

7

Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение

Непълнолетни

Общ брой консултирани деца за
насилие между деца
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2

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

-

-

Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

-

-

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

5

-

Общ брой консултирани деца за
радикализъм

-

-

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.
Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
6
3
3
Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
6
3

Непълнолетни
3

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на
техните извършители.
Таблица 14.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените
в отчета превантивни програми.
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Таблица 15.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.)
Тираж

Теми

Плакати

50

,,18 ОктоввриМеждународен ден за
борба с трафика на хора‘‘

Флаери

300

Плакати

50

Флаери

250

,,Превенцията по
безопасен Интернет при
подрастващите‘‘

Плакати

100

,,Телефонни измами“

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.
Таблица 16.
Общ брой деца насочени от МКБППМН
Малолетни
Непълнолетни
3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове. Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.
От община Болярово няма малолетни и непълнолетни ,настанени в СПИ,ВУИ и в приюти
за безнадзорни деца.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са
осъществени.
Таблица 17.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
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.
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
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СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни деца
Условно осъдени

-

-

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи 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.). Дейности,
предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение,
професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати
резултати.
Таблица 19.
Брой на
Брой на
Категории
Общ
Брой
обхванати в
професионално
Брой на
неучещи и
брой
продължили
обучения и
ориентирани и започналите
неработещи
образованието
програми за
консултирани
работа
непълноси
квалификация
летни
Неучещи и
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на
пробация
4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
За отчетния период няма условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни лица
на територията на общината.
Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на
пробация непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда
-
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ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
МКБППМН
,не е срещали никакви трудности при образуването и
разглеждането на възпитателните 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
-За периода не се е налагало изготвяне на оценка на риска .
ІV.
КОНСУЛТАТИВНИ
ПРЕВЕНЦИЯ

КАБИНЕТИ

И

ЦЕНТРОВЕ

ЗА

СОЦИАЛНА

1. Наименование на помощния орган.
На територията на община Болярово няма създаден помощен орган за превенция.
2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и
функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут
на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното
съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)
На територията на община Болярово няма създаден консултативен кабинет и център за
превенция.
Консултациите и превантивната дейност се осъществяват от МКБППМН,Инспектор
ДПСтая,социален работник към ДСП и ОЗД, педадогичческите съветници към училищата ,
образователния и здравния медиатор.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Таблица 21.
Година
Плануван
брой Реално
усвоени
обществени
бройки обществени
възпитатели, утвърдени възпитатели
за
от МФ по Закона за съответната година
държавния бюджет
5
5
2019
5
2020
5
Прогноза за 2021

Изразходвани
средства
по
Наредба №2 на
ЦКБППМН
14 400.00

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.
1.1 Дейност на обществените възпитатели:

11
- Извършване на индивидуална корекционно-възпитателна работа с определените му от
местната комисия малолетни или непълнолетни ,като общо определените деца,подлежащи
на възпитателен надзор за 2019 г .са 17 /11 малолетни и 6 непълнолетни/;
-Извършване на консултации по конкретни проблеми;
-Взаимодействие с родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, класните
ръководители, педагогическите съветници, психолози, социални работници, лекари,
специализирани институции.
- Участие в мобилни групи по проверки, организирани от местните комисии за БППМН,
от полицията, от други органи във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи
малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и по
изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8.
-Представят периодично пред местните комисии за БППМН отчети за извършената
работа,които съдържат актуалните данни за детето по индивидуалната карта, приложени
форми и методи на работа,посещения и работа с родители, постигнати резултати и
възникналите проблеми през съответния период.
-Участия в мероприятия ,свързани с превенцията по предотвратяване на
противообществени прояви/беседи ,лекции,презентации,спортни дейности ,родителски
срещи/
-Участия в срещи свързани с асоциално поведение на деца ,както и за обсъждане на
мерки за закрила , социални услуги и подкрепа .
-Координация и съвместна работа с директори ,учители,класни ръководители,
педагогически съветници и специалисти от други институции/ДПСтая,РУ Полиция,ДСП,
ОЗД и др ./
-Мотивиране за по-висока образованост,кариерно и личностно развитие,спортни дейности
и занимания по интереси.
1.2 Отчетност от дейността на обществените възпитатели
Обществените възпитатели се отчитат ежемесечно пред МКБППМН. Те подготвят и
представят при необходимост следната документация за работа с децата, поставени под техен
възпитателен надзор:
- Корекционно – възпитателен план – съдържа описание на предвидените дейности,
срокове и очаквани резултати;
- Индивидуална карта – съдържа общи данни за детето, информация за поставянето му
под възпитателен надзор, личностни особености на детето, резултати от проведени
психолого- педагогически изследвания /ако има такива/, описание на социалната му среда,
проведени дейности и резултатите от тях. Информацията системно се актуализира;
-Отчети за извършената работа – подготвят се на базата на корекционно –
възпитателния план и отразяват извършените дейности и постигнатите резултати.
1.3 Критерии и оценка за дейността на обществените възпитатели
Критериите за оценка на възпитателната работа пряко произтичат от правата и
задълженията на обществения възпитател. Ефективността и качеството на работа на
обществения възпитател изискват добро познаване на историята на развитие на детето,
неговата семейна и приятелска среда, изградено взаимодействие с родители или настойници,
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институции, ясно формулирани цели на работа и адекватни спрямо тях дейности.
Оценяването изисква обвързване на работата с резултатите, което, изхождайки от естеството
на работа, налага индивидуален подход при всеки конкретен случай. “Критерии за оценка
дейността на обществения възпитател” са резултат от проведен семинар с обществени
възпитатели и визират количествени и качествени индикатори.
Количествени/мярка брой/:
 брой на децата, с които се извършва индивидуално - възпитателна работа.
Оптималната натовареност се определя от оценяващия съобразно конкретните
условия и спецификата на случая, с които работи ОВ;
 брой посещения на малолетния и непълнолетния в неговото жилище, в училище
или на местоработата;
 брой проведени срещи с родителите;
 брой проверки на основание чл.16 ал.2 от ЗБППМН;






брой сигнали до секретаря на МКБППМН, свързани с конкретната работа на ОВ с
лицата, поставени под възпитателен надзор /при необходимост/. Иницииране на
ново възпитателно дело при установени обстоятелства и факти, обуславящи
промяна в методите и формата за превантивен процес.
брой лица, на които е оказано съдействие пред институциите. Напр.: насочване към
работа, мотивиране за лечение, задържане в училище и др.
осъществено взаимодействие с други институции и НПО;
наличие на изискваната документация;

Качествени:
 специфичност/сложност на случая;
 общественият възпитател е: установил първичен контакт с детето, като ясно
аргументира избрания от него подход – време, място на провеждане, протичане на
първата среща;
 запознат с особеностите в развитието на детето, в частност с историята на асоциалното
му поведение.
 информиран е относно извършената противообществена проява, както и с други
такива, ако са налице.
 установил е контакт с ИДПС, училище за изясняване на обстоятелствата около
поведението на детето и взаимоотношенията със социалната среда.
 установил контакт със семейството на детето и познава средата, в която то живее,
материалното състояние; пълнота на семейството; отношения в семейството; стратегии
на отношение към детето;
 информиран за здравословно състояние на детето, включващо физическа и
психологическа оценка;
 информиран относно приятелската и близка социална среда на детето;
 наясно с проблемите и/или мотивите на детето, довели до извършване на деянието;
 определил параметрите на рисково поведение на детето/конфликт с близкото
обкръжение, неблагоприятна приятелска среда, посещение на рискови места и др.
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2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От кого
са организирани и по чия инициатива?
Няма
периода.

провеждани квалификационни дейности с обществените възпитатели за

3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности
Няма участие на обществени възпитатели в квалификационни дейности.
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.
4.1. Брой изготвени оценки.
Ежемесечно се изготвят оценки на дейността на обществените възпитатели по
методическо ръководство, предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г. Комисията започна
работа в началото на отчетната годината с 5 обществени възпитатели и приключи с 5.
Общият брой изготвените оценки за 2019 г. е 60.
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението
превишава очакванията).
Няма обществени възпитатели получили „оценка 1”.
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло
отговаря на изискванията /очакванията/).
И 5-мата обществени възпитатели са покривали критериите за оценка 2 .
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги
отговаря на изискванията /очакванията/).
Няма обществени възпитатели получили „оценка 3”.
4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/
подобрение).
Няма обществени възпитатели получили „оценка 4”.
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не
отговаря на изискванията).
Няма обществени възпитатели получили „оценка 5”.
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.
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-На територията на общината няма ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за
безнадзорни деца.
-В община Болярово няма ДПС ,дейността се извършва от инспектор ДПСтая при
РУП –Елхово.
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните
(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН).
В общината няма работещи непълнолетни.
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.
Самостоятелно извършени проверки от членовете на Оперативно бюро:
-Барове : 12 проверки
-Питейни заведения : 8 проверки
При проверките не са установени нарушения от малолетни и непълнолетни лица във
питейни заведения и барове след определения вечерн час.
През 2019 г. на територията на община Болярово не е постъпвал сигнал за кризисна
интервенция.
4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на
скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.
Секретарят на комисията е член на мобилна група за установяване на скитащи и
просещи деца, като си сътрудничи със социален работник от Отдела за закрила на детето и
инспектор ДПС.На територията на община Болярово, през отчетния период не са установени
скитащи и просещи деца.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
-Няма срещани проблеми при осъществяване на контролната дейност на МКБППМН.
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за
какви нарушения?
-Няма констатирани нарушения през 2019г.
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, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ .
Няма отправени предложения за периода.
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VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционновъзпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и
организации:
През 2019г. МКБППМН-Болярово, осъществяваше добро взаимодействие с всички
органи и институции работещи с деца на територията на общината.
1. Съд, прокуратура, следствие.
МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органи-РУПЕлхово, ДПСтая и Районна Прокуратура –Елхово.
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др.
На територията на обшина Болярово децата поставени под надзор на обществен
възпитател, взимат активно участие в различни дейности и мероприятия по проекти:
,,Занимания по интереси към училищата ,както и в състава по народни танци към Районен
Младежки дом –Болярово.
3. Проблеми при взаимодействието
дейности за тяхното преодоляване.

с

посочените институции и предприети

МКБППМН не е срещала проблеми при осъществяването на взаимодействието си с
горепосочените органи и институции.На територията на общината е създадена добра
практика за координация и сътрудничество в интерес на децата.
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.
Не са се провеждали допълнителни обучителни семинари за 2019г..
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.
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 МКБППМН-община Болярово е участвал на Националния семинар в
гр.Хисаря през м.Юни 2019г.
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:
3 347.92 лв.
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ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН
за възнаграждение на членове на МКБППМН.
Планувани средства
: 600.00лв. /по Наредба №3 на ЦКБППМН/
Изразходени средства : 40.00лв /по Наредба №3 на ЦКБППМН, които са
използвани за възнаграждение на председателя на тричленните състави, съгласно
чл.2,т.6 от Наредбата.
ХIІ. 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)

30 550.00

28 028.85

33 000.00

ХІІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.
Няма постъпили конкретни предложения .
ХІV . Информация за контакти с МКБППМН –Община Болярово:

Председател
на
МКБППМН:
Мария
Чанева–адрес:
гр.Болярово,ул.,,Димитър Благоев“№7;служебен телефон: 04741/69-04;
Моб.тел.0879996052; e-meil: mariiachaneva@abv.bg
Секретар на МКБППМН: Любослав Ценов-адрес: гр.Болярово, ул.”9-ти
Септември ‘‘-№11, Младежки дом,ет.1,сл. тел. : 04741/69-35
Моб.тел.0896504814; e-meil: mkbppmn_boliarovo@abv.bg
Инспектор Детска педагогическа стая при РУП-Елхово/гр.Елхово,
ул.‚,Цар Калоян“№-15: Трифон Трифонов,служебен телефон:0478/ 88-001;
Моб.тел.0885295801
Отдел „Закрила на детето” към Дирекция”Социално подпомагане” –
Елхово- Йорданка Трифонова, служебен телефон: 04741/ 60-51 ;
Моб.тел.0894722585; e-meil : tri_dani@abv.bg
Мария Чанева : ..........................
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН
Изготвил отчета : ..............................
Любослав Ценов
Секретар на МКБППМН

