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                                             О Т Ч Е Т 
 
            за дейността на Местната комисия  за борба срещу       

                     противообществените прояви на  малолетните  
 и непълнолетните в Община Неделино  за 2015 година 

 
/ подготовката на годишния отчет, неговата структура, показатели и съдържание за 2015 г. са  
съобразени с Писмо № РД-30-и-39 от 18.12.2015 година на ЦКБППМН  към МС / 
 
               На основание чл. 7, ал.2 от Закона за БППМН, общинската / местна / комисия за 
БППМН се отчита всяка година пред Централната комисия за БППМН, пред Общинския 
съвет и пред Кмета на общината за своята дейност, като подготовката на годишния отчет, 
неговата структура, показатели и съдържание за 2015 година са съобразени с Писмо № РД -30 
–И -39 от 18.12.2015 г. на ЦКБППМН към МС 
               През последните години престъпността се характеризира с негативна динамика на 
количествените и качествените си параметри, за което в голяма степен допринасят кризисните 
процеси в сферата на икономиката и социалния живот. Тежестта на кризата, демографските 
процеси и криминологичните анализи дават основание да се предположи, че криминогенната 
обстановка ще  продължи да се усложнява, което би се отразило неблагоприятно върху 
престъпността в Република България, в т.ч. и на детската престъпност. Нереализираните през 
годините политики в областта на икономиката, социалната сфера, образованието и културата 
са натрупали значими негативи, генериращи масова престъпна дейност сред всички 
обществени среди. Взаимодействието и координацията между институциите не постига 
желаните резултати. Това налага активизиране на противодействието на престъпността и 
предприемане на изпреварващи действия за недопускане на неблагоприятни прояви в нейното 
развитие и най – вече на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
                В работата на МКБППМН за постигане 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  да се превърне в основна цел на 
Местната комисия. 
 
                               Организационно състояние на местната комисия;  
 
                 Съставът на МК БППМН е определен в съответствие с изискванията на 
Централната комисия за БППМН, чл. 6 от ЗБППМН. Поради  отстраняване от длъжност на 
Кмета на Община Неделино, а в последствие възстановен на длъжност от съда Местната 
комисия за БППМН няколкократно бе подменян съставът и . Със Заповед № 290 от 11.06.2015 
г. на Кмета на Община Неделино е отменена Заповед № 499 от 29.12.2014 г. и е определен нов 
състав на МКБППМН.                       
Със Заповед № 387 от 29.07.2015 г се отменя Заповед № 290 от 11.06.2015 г. и се възстановява 
предишния състав на МК за БППМН. След встъпването в длъжност на новоизбрания Кмет на 
Община Неделино със Заповед № 681 от 17..12.2015 г. е определен нов състав на МКБППМН  
както следва: 
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                 Председател:Здравко Димитров- Зам. кмет на Община Неделино; 
                 Секретар: Сергей Катрев – съгласно чл. 6 от ЗБППМН- щатен 
                 
                 Членове: представители на ОбА- гл. експерт „ Образование и Здравеопазване”, гл. 
счетоводител, директори на дирекции и експерти, представителна ОбС, гл. експерт в отдел 
„Закрила   на детето”, зам. директор на училище, инспектор ДПС и др. 
 

                                      Дейност на комисията: 
                    

1. Дейности и инициативи 
1.1.Конкретни мерки и инициативи за ранна превенция и откриване на симптоми 
за извършване на криминални деяния.  

            През 2015 г.  МКБППМН е провела 3 заседания с конкретен дневен ред, плануван в 
годишната програма на комисията. На проведените заседания на комисията се разгледаха 
въпроси свързани с дейността на местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните, бяха набелязани задачи и насоки за работа и 
социално превантивна дейност с цел предотвратяване и ограничаване на криминогенни 
фактори на територията на община Неделино. 
            На заседания на местната комисия се разгледаха следните въпроси: - запознаване с 
отчета и дейността на МКБППМН за 2014 г.; приемане на програма за дейността на 
комисията за 2015 г.; разглеждане и приемане на отчетите на обществените 
възпитатели;обсъждане дейността на обществените възпитатели през летните месеци и 
празниците, когато децата са във ваканция, през което време се организират различни 
мероприятия и извън класни форми за забавление на подрастващите; организиране на 
съвместни проверки по барове, заведения и други обществени места за спазване на вечерния 
част от подрастващите; засилване ролята на ученическите съвети от училищата и увеличаване 
на възможностите за общообразователна подготовка; възпитателен ефект от провежданите 
мероприятия като извън класни дейности; организиране на срещи,  беседи и информационни 
дни съвместно с РЗИ гр. Смолян и др. 
                   
                     1.1.1.Работа в училищата 
              В училищата на територията на община Неделино се осъществява превантивна 
дейност по отношение на проблемите свързани с тютюнопушенето, алкохола, наркотични 
вещества и др. Разпределяне на контингентите на дейност, съобразно познаване естеството на 
проблемите при рисковите деца и въздействие върху поведението им по подходящ начин. 
Насочване на вниманието към деца склонни към противообществени прояви с цел 
предотвратяване на такива. Разглеждане и приемане  на отчетите на обществените 
възпитатели, приемане на нови членове и засилване работата и вниманието им върху децата 
по време на празниците и техните ваканции. 
 
                     1.1.1.1. Работа с директорите и педагогическото ръководство;                                                                                      
Заедно с директорите на двете училища на територията на община Неделино се проведоха 
информационни кампании, посещения в училищата, срещи с педагогически съветници и 
психолози 
Дискутираха се с педагогическото ръководство възможностите за засилване на работата на 
обществените възпитатели на деца, застрашени от отпадане от училище, деца в риск и такива, 
които са потенциални извършители на противообществени прояви    
 
                     1.1.1.2. Работа с педагогическите съветници и класните ръководители;                                                          
Обсъждаха се съвместно с класните ръководители и педагогическите съветници подготовката 
на анкетни проучвания за анализ на факторите, определящи девиантното и асоциално 
поведение на подрастващите. 
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                     1.1.1.3. Работа с родителските съвети и училищните настоятелства; 
               Работата на родителските съвети и училищните настоятелства се   състоеше в 
разработването на мероприятия за подобряване на мерките за превъзпитанието на 
подрастващите. 
   
                     1.2. Дейност за ограничаване на криминалната активност на ромските деца; 
                На територията на община Неделино нямаме ромска общност. 
 

                                 1.3. Превантивна работа с родителите- конкретни дейности и резултати 
               На проведените родителски срещи в учебните заведения съвместно с членове на 
МКБППМН, подробно запознахме присъстващите с правата и задълженията на 
родителите,настойниците, попечителите или другите лица,които полагат грижи за дете, 
според Закон а за закрила на детето. Основния акцент беше запознаване с основните текстове 
на този  закон, а именно, че родителите, настойниците, попечителите или други лица, които 
полагат грижи за дете,са длъжни да го придружават на обществени места след 20,00 ч.,ако 
детето не е навършило 14- годишна възраст, съответно след 22,00 часа ако детето е 
навършило 14, но не е навършило 18- годишна възраст. Ако родителите, попечителите или 
другите лица, които полагат грижи за дете, не могат да го придружават, те са длъжни да 
осигурят пълнолетно дееспособно за негов придружител на обществени места след 22,00 ч., 
ако детето е навършило14 г., но не е навършило 18- годишна възраст. Резултатите се 
изразяват в постигането на по – голяма информираност на родителите, настойниците, 
попечителите или други лица, които полагат грижи за дете, присъстващите разбраха, че имат 
право да бъдат информирани и консултирани за всички мерки и действия, предприемани по 
този закон. 
 
                       1.4. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и 
програми: 
                  
                    1.4.1. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, 
съгласно препоръките в Писмо № 96 от21.12. 2006 г. на ЦКБППМН до председателите на 
МКБППМН- брой, конкретни дейности; 
              Съгласно указанията на ЦКБППМН през миналата година е изготвена „ Програма за 
превенция на насилието между деца”. През 2015 година  МКБППМН продължи да работи по 
всички дейности  заложени  в програмата, като превенция се осъществява в следните 
направления; 

- превенция на асоциално поведение на малолетни и непълнолетни; 
- превенция на наркомани; 

                  -    превенция на ХИВ/СПИН; 
               Постигнати резултати: 
               Ескалацията на агресивното и проблемно поведение в национален мащаб налага 
необходимостта в работата по превенция на насилието да се използва междуинституционален 
и интердисциплинарен подход на местно ниво. Комисията работи екипно с Детска 
педагогическа стая – Златоград, Участък „ Полиция” – гр. Неделино,  Отдел „Закрила на 
детето” гр. Неделино към Дирекция Социално подпомагане”- гр. Златоград и други 
институции, с идеята да обединим усилията си и да бъдем в максимална помощ на 
подрастващите. 
               МКБППМН подпомагаше работата на Училищната комисия за БППМН при 
разработване на годишните си планове, организиране на работни срещи с преподаватели и 
възпитатели, оказване на конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално 
поведение, организиране на съвместни мероприятия. В началото на учебната година 
училищните комисии в училищата представят идеен проект на план за работата през годината 
в Местната комисия за съгласуване на действията в работата си. Училищната комисия 
предоставя информация в МКБППМН по отношение на противообществените прояви сред 
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учениците в съответното училище – прояви на насилие и агресия, неприбрани ученици в 
началото на учебната година и отпаднали ученици през годината, не извинени отсъствия и др. 
                МК за БППМН съвместно с УК за БППМН по превенция на поведението на 
учениците проведе различни форми на превенция на насилието, с   основен акцент да се 
ползва различен инструментариум за въздействие – използване на индивидуални и групови 
консултации, представяне на информационен материал за насилието и презентации на 
класните ръководители и други. 
                Комисията работеше екипно по регистрираните случаи на противообществени 
прояви с Детска педагогическа стая- гр. Златоград, Участък „ Полиция „- гр. Неделино, Отдел 
„Закрила на детето” и УКБППМН в гр. Неделино. 
 

                                 На провежданите родителски срещи в училищата редовно присъстваха членове   
                    на  МКБППМН. 

              Представени бяха презентации за ученици и родители на тема „Как да се 
предпазим от агресията в училище”и „Училище за родители”. В тази връзка се предлагаха 
информационни материали по темата за насилието, чрез които се повиши 
информираността на децата и нагласата им към утвърждаване на позитивни модели за 
справяне  в конфликтни ситуации. 
               Местната комисия подпомагаше с информационни материали, презентации 
учители, класни ръководители, училищни комисии в превантивните им действия и 
мероприятия. 

- Организирани бяха посещения по домовете, срещи и беседи с родителите или 
семейството, работни срещи с обществените възпитатели и срещи с класните 
ръководители, разговори с инспектор Детска педагогическа стая – Златоград, с родители и 
деца с проблемно поведение от района. 
                 -       Доброволно потърсили консултация и помощ за превантивна и психолого-
консултативна дейност към МКБППМН; 
                  -   деца, учители, родители и семейства, потърсили помощ за срещани 
трудности в между личностните отношения, общуването, адаптацията в училище и 
социалната среда; подпомагане за преодоляване на затруднения и оказване на подкрепа в 
отношенията „родител -дете”, „ родител – учител”,” учител – ученик” 
                  -   деца и семейства в неравностойно положение и рискови групи; 
                 - По инициатива на МКБППМН и ръководствата на училищата, медицинските 
лица изнесоха беседи в часа на класа пред учениците на теми за правилното и 
здравословно хранене, борба с тютюнопушенето, алкохола и наркотиците. 
                 - Един от приоритетите в дейността на местната комисия в община Неделино е 
превенция на агресивните прояви сред учениците. Във връзка с изпълнение на общинската 
програма, МКБППМН разпространи в училищата информационни материали на тема: „ 
Как да се предпазим от агресията ?”- за деца и „ Съвети за родители”. 
                 - На 7-ми февруари 2015 г. във връзка с Международния ден за безопасен 
интернет, МКБППМН – община Неделино изготви информационно табло и изпрати 
информационни материали в училищата за организиране на информационни кампании. 
Информационните материали са за деца и родители;” Правила за безопасност на децата в 
интернет”, Децата безопасно в интернет -  за родители”;  Децата безопасно в интернет – за 
деца – с какво е опасен интернет, какво не трябва да правим в интернет, как да се пазим в 
интернет. 
                - Разпространение на информационни материали за отбелязване на 26.06 – 
Световен ден за борба с наркоманиите. 
                - На 1-ви декември – Световен ден за борба със СПИН / ХИВ се проведе анти – 
СПИН кампания в училищата, като в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий „, ученици 
подготвиха и представиха презентация, която е насочена към младите хора и има за цел да 
подобри тяхната информираност и повиши тяхната чувствителност по отношение на 
проблема. 
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                - МКБППМН – община Неделино разпространи в училищата „ Програма за 
дейности, организирани от местната комисия съвместно с читалищното ръководство за 
лятната ваканция”, и информационни брошури за родители – „Съвети за родители за 
безопасна ваканция”. 
                - Разработена е и програма за закрила на  детето, която беше разгледана и приета 
на заседание на Комисията за закрила на детето. 
                Социално превантивната дейност е важен акцент в дейността на институциите, 
които имат отношение към възпитанието на децата. Съществен принос в това отношение 
имат обществените възпитатели, педагогическите съветници и Училищните комисии за 
борба  срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
 

                                   1.4.2. Дейности по  превенция на асоциалното поведение на малолетните и    
                                    непълнолетните. 

 
 

Година               Брой 
реализирани 
програми за 
превенция и 
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 2 Над 280 4 семейства 
2014  3 Над 325 6 семейства 
2015 2 Над 205   3 семейства 
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информационни 
материали  
посветени на 1 
декември 
М

еж
дународен  

ден за борба 
със С

П
И

Н
; 

300 броя 
   И

здаване и 
разпространение н

 
инф

орм
ационни 

м
атериали 

 - вид, тем
и и 

тираж
 

          1 
             1 
                 1  
   брой 
инф

орм
ационни 

кам
пании и 

програм
и по 

превенция на 
нарком

аните 
 

    500 
            600 

Брой лица 
обхванати в 
инф

орм
ационни

те кам
пании 

и  
превантивните 
програм

и 

    А
нкетно 

проучване с 
обхващ

ане на 
следните  
теми; 
алкохолизма 
тю

тю
н .       

пуш
енето, 

наркотиците 
     П

ровеж
дане 

на 
проучвания 
за нагласите 
за употреба 
 на 
наркотични 
вещ

ества 
-тем

и и брой 

    80 
 Брой лица, 
обхванати в 
проучванията 
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           1 
 

             2                              3 

           4 

 Л
истовки 

на тема; 
 У

чениците и 
алкохола 
 А

гресията и  
насилието 
сред децата 
в училищ

е 

          5 

      1 
          1 
             6 

             7 

            8 

             9 
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                     Нямаме условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни от община   
            Неделино 
            Няма такива случаи. 
 

                                   1.4.4. Дейности по  Националната програма за предотвратяване и     
                     противодействие на      трафика на хора: 

         
                 Няма реализирани дейности. 
         
                 1.4.5. Мерки по превенция на противообществени прояви и престъпления, 

свързани с ж.п. транспорта: 
 
                  Няма реализирани такива мерки. 
 
                 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно – 

възпитателна работа с не навършили пълнолетие деца, които споделят идеи или 
принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер: 

 
                 2.1.2.3.4. Няма дейности от  подобен характер. 
 
                 3. Конкретни мерки / дейности и инициативи /, предприети във връзка със 

социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ / чл. 10 
от ЗБППМН / 

      
                  Няма реализирани такива мерки от МКБППМН; 
 
                  3.1. Брой деца с противообществени прояви – 3 броя; 
                   
     - Едно от децата е ползвател на безплатни социални услуги , с него работиха      

социални работници и продължават да работят. Останалите две деца са наблюдавани от 
обществени  

   възпитатели и членове на КБППМН гр. Неделино. 
      
     - засилени грижи спрямо непълнолетните; 
     - информация, разясняване и консултация на родителите и детето; 
     - насочване на обществени възпитатели; 
     - срещи с класните ръководители и ръководството на училището; 
     - насочване към ЦОП за работа със специалисти, психолози; 
 
                   3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове. 
    Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. 
 
                   През 2015 година  от община Неделино, област Смолян нямаме настанени деца 

в СПИ, ВУИ и поправителни домове. 
 
                   3.3. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ; 
 
                   Нямаме предложения за предсрочно освобождаване – неприложимо; 
 
                   3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН- 

неприложимо; 
 
                   3.5. Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и 

непълнолетни,- неприложимо; 
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                                     3.6.  Създаден ли е поименен регистър на всички не учещи и неработещи    
                     непълнолетни в общината освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени –   
                     неприложимо; 
 

 
Категории 
Не учещи и   
неработещи 
непълнолетни       

Общ 
брой 
 

Брой 
продължили 
образованието 
си  

Брой обхванати 
в обучения и 
програми за 
квалификация 

Брой   на 
професионално 
консултирани и 
ориентирани 

Брой  на 
започналит  
работа 
 

Не учещи 
неработещи, 
напуснали СПИ 

0           0 0 0 0 

Не учещи  и 
неработещи, 
напуснали ВУИ 

0 0 0 0 0 

Не учещи 
неработещи, 
освободени от  
ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 
осъдени 

0 0 0 0 0 

 
           4. Как МКБППМН във вашата община  се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни:  
           5. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които съдът е 

информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи:    
    

           6. Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН  на органите на 
образованието за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за 
тяхното не отпадане от училище ? 

 
            - издирване на деца подлежащи на задължително образование по сигнали на 

училищни ръководства; 
            - консултации с родителите на деца, които не осигуряват присъствието им в 

училище и с действията си лишават децата от правото на образование; 
            - по предложение на УКБППМН и информация за деца, застрашени от отпадане, 

Комисията включва  децата в консултативни програми и осъществява индивидуална 
работа, като назначава конкретен обществен възпитател по случая; 

 
               7. Какви конкретни дейности за контрол и подпомагане на родителите, 

настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 
си. Постигнати резултати: 

                
       - организирани редовни срещи и консултации с работещите в институциите за деца, 

посещения на ЦОП; 
       - съвместно с  отдел „ Закрила на детето” се извършва издирване на родители и 

попечители, които отказват да се грижат и възпитават децата си ; 
       - провеждане на консултации и информираност на всички родители, чиито деца са 

преминали през възпитателни дела;  
 
           ІІІ. Възпитателни дела 
 
           През 2015 година от получените материали на РП гр. Златоград имаме образувани 3 

възпитателни дела. Не образувано 1 – дело поради навършване на пълнолетие. 

 9 



       1.При образуването и разглеждането на възпитателните дела не сме имали проблеми. 
       2. На разглежданите възпитателни дела са присъствали представители на ДПС и ОЗД 

и са представяли свой становища по разглежданите проблеми. 
       3. Нямаме констатирани нарушения от прокуратурата и съда  по процедурите по 

образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане на възпитателните 
мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН. Нямаме предписания от прокуратурата 
и съда  и предприети мерки за недопускане на повторни нарушения. 

       4. Не срещаме трудности при привеждането  в изпълнение на мерките по чл. 13 от 
ЗБППМН. 

       5. Срещате пи трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от 
ЗБППМН 

   -Нямаме такъв случай 
       6. На колко деца през 2015 година са разглеждани повече от едно възпитателно дело  
   -Нямаме такъв случай 
       7. Прилаган ли е чл. 25 от ЗБППМН 
 
         ІV. Консултативни кабинети и центрове за социална превенция 
            
               Основен помощен орган, като център за социална превенция се явява Центъра за 

подкрепа / ЦОП /- гр. Неделино с който МКБППМН има спогодба за съвместна дейност. 
Освен 

това активна роля играе и отдел „Закрила на детето” към Дирекция „ Социално 
подпомагане”- 
Златоград. 
       Продължава работата с 3-те случая на деца предадени на отдел „ Закрила на детето” 

където с тях работят екип от специалисти, които извършват основно корекционно-
възпитателна дейност 

и провеждат индивидуална консултативна дейност , в изпълнение на наложени 
възпитателни мерки правонарушители. С  две от тези деца работят и специалисти от 
Центъра за обществена 

 подкрепа 
        
         V. Обществени възпитатели. 
 
 

        
 
 

                
 
 
 
 
 
 
 
 
Обществените възпитатели в община Неделино осъзнават отговорността, която поемат 
към децата и с които се занимават ежедневно. Приоритет в работата им през 2015 година 
бяха осъществените срещи и разговори с деца, склонни към противообществени прояви,  
срещи с родители и взаимодействие със социалните работници. През 2015 година  по 
плана на МКБППМН на територията на община Неделино работиха 5 обществени 
възпитатели , които са определени въз основа на критерии, свързани с образователна 
квалификация , професионален опит, педагогически стаж, като се отчитат редовно пред 

Година 
 
 
 

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

Реално усвоени 
бройки 
обществени  
възпитатели за 
съответната 
година 
 
 
 

Изразходвани  
средства по 
Наредба № 2 на 
ЦКБППМН 

       2015              5              5    14400.00 
       2016              5   
Прогноза 2017 г.              5   
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МКБППМН.Отчетите за извършената работа се подготвят на базата на корекционно – 
възпитателния план и отразяват извършените дейности и постигнатите резултати. 
         1.Обществените възпитатели се отчитат ежемесечно пред МКБППМН. При не 
представяне в срок на отчетите Местната комисия може да не изплати съответното 
възнаграждение за определения месец. Възнагражденията се изплащат ежемесечно на 
база представен доклад  за месеца за дейността им съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН. 
         2. Затруднения при изразходването на средствата не е имало. 
         3. През 2015 г. не са проведени квалификационни дейности с обществените 
възпитатели 
         4. Обществени възпитатели в тази дейност не са участвали. 
         5. През 2015 година  има намеса на кмета на община Неделино г-н Беширов при 
подбора и определянето на обществените възпитатели. 
      
        VІ. Контролна дейност на МКБППМН. 
 
         1. Какъв контрол е упражняван от МКБППМН спрямо намиращите се на 
територията на общината ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни 
деца ? Констатации и резултати . 
          1.1. На територията на общината няма Социално- педагогически интернати и 
Възпитателни- училища  интернати, спрямо които Местната комисия да упражнява 
контрол. 
МКБППМН в общината осъществява контролната си дейност по отношение  на 
помощни органи- на обществените възпитатели , контрол по изпълнение на наложени 
възпитателни мерки. Контрол за дейността на обществените възпитатели упражняват  
Председателя и Секретаря на МКБППМН. Констатациите и резултатите от контролната 
дейност на Комисията са регистрирани и информирани съответните заинтересованите 
страни – общинска администрация, полицейски служители, ръководства на училища, 
отдел „ЗД”, компетентни органи и институции за деца. 
         2. Какъв контрол е упражняван върху дейността на настойниците и 
попечителите. 
Какво е констатирано и какви са резултатите? 
         2.1 При направените проверки от МКБППМН съвместно с полицейски служители и 
самостоятелно направени от обществени възпитатели при констатация на нарушаване на 
вечерния час от малолетни и непълнолетни, МКБППМН веднага уведомява техните 
настойници и попечители . Съгласно разпоредбите на чл.8 ал.3 от ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА 
НА ДЕТЕТО, родителите , настойниците, попечителите или други лица, които полагат 
грижи за дете, са длъжни да го придружават на обществени места след20.00 часа , ако 
детето не е навършило 14 години и 22.00 ч., ако детето е навършило 14 г., но не е 
навършило 18- годишна възраст. При направените проверки имаме констатирани 
нарушения на ЗАКОН ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО от малолетни и непълнолетни  и на 
техните родителите, настойниците и попечителите са наложени наказания. 
          3.Упражняван ли е контрол върху режима и условията на работа, установени  
за непълнолетните. 
          3.1. Не е упражняван контрол върху режима и условията на работа поради липса на 
такава. 
          4. Колко на брой и какви проверки са извършвани самостоятелно или съвместно с 
други органи ? 
          4.1. МКБППМН е организирала проверки във всички барове, клубове, кафета, 
хазартни заведения, букмейкърски пунктове, заведения и дискотеки на територията на 
община Неделино относно спазване на вечерния час, продажбата на цигари и алкохол на 
малолетни и непълнолетни лица. Съвместно с органите на полицията, отдел „ Закрила на 
детето” и самостоятелно от членове на Местната комисия и обществени възпитатели са 
направени над 20 проверки за посещения на малолетни и непълнолетни в 
барове,клубове. хазартни заведения, кафета, букмейкърски пунктове, заведения и 
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дискотеки. По предварително подготвен график през време на ваканциите, се правят 
системни проверки в интернет клубове и заведения. Съвместната работа на всички 
институции- полиция,ДПС, отдел „Закрила на детето”, Местната комисия и 
обществените възпитатели е на много добро ниво, което води до намаляване на 
нарушенията и от там намаляване и на възпитателните дела. 
       При констатирани нарушения по  законоустановения ред са предприети 
административни санкции от оторизираните органи. 
       5. Участие на МКБППМН в мобилни групи за установяване на скитащи и просещи 
деца. 
       Членове на МКБППМН са участвали в 2 мобилни групи за установяване на скитащи 
и просещи деца. Едната съвместно с участък „Полиция” – Неделино, втората с 
представители на О „ЗД”. На територията на община Неделино трайно скитащи и 
просещи деца не са установени.Нямаме регистрирани скитащи и просещи деца. 
       6. Какви проблеми среща местната комисия при осъществяване на контрола?  
 При провеждането на масирана проверка на заведенията на територията на общината 
управителите на заведенията взаимно се информираха. В последствие се извършваха 
частични проверки или се организираха в последния момент. Имаше определено 
положителен ефект. 
       7. Сезирани ли са компетентни органи при нарушения ? 
  Не се е налагало да се сезират компетентни органи . 
      VІІ. Какви предложения е направила местната комисия пред местни и централни 
органи? 
    Не са правени официални предложения. 
      VІІІ.Взаимодействие на местната комисия за БППМН. 
    Община Неделино е малка  по територия и население. Дейности на МКБППМН по 
превенция на противообществените програми, свързани със спортни мероприятия. При 
организиране на спортни мероприятия на училищно и общинско ниво съответните 
институции информират органите на реда и се гарантира безпрепятственото им 
провеждане.МКБППМН непрекъснато си взаимодейства с инспектор ДПС,органите по 
образованието, училищни комисии по превенция на противообществените прояви на 
учениците, педагогическите съветници и училищни психолози, дирекциите за социално 
подпомагане, съд, прокуратура, следствие, центрове за работа с деца, ЦОП, 
неправителствени организации, медии и др. Местната комисия осъществява 
непрекъснато взаимодействие с училищните комисии и директорите на училищата за 
решаване на възникнали проблеми с деца. На много- добро ниво са ни 
взаимоотношенията с дирекция за социално подпомагане, отдел” Закрила на детето” гр. 
Неделино .  Представител на отдела е и член на комисията и участва активно в дейността 
на комисията . Дейността на комисията е свързана и с работата на инспектор ДПС, както 
и взаимодействието с РПУ. Инспектор ДПС е и член на комисията. Срещаме разбиране и 
съдействие от съда и прокуратурата. Най важна предпоставка за постигане на добри 
резултати при работа с малолетни и непълнолетни е взаимодействието и доброто 
сътрудничество между родителите и институциите работещи с деца. 
 
      ІХ.Квалификационна дейност на МКБППМН 
 

      През 2015 година се организира и проведе опреснителен семинар с обществените 
възпитатели, относно техните функции, права и задължения, където обстойно бяха 
запознати с изискванията на чл. 41 и чл. 43 от ЗБППМН. Не са провеждани други 
квалификационни  мероприятия.                  

            
           Х. Планувани за 2015 година и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членовете на МКБППМН. 
        

     За 2015 година  по Наредба № 3  на ЦКБППМН са планувани 2450.00 лева. 
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Средствата по Наредба №3 са изразходвани по предназначение. 
 

          ХІ. Финансова прогноза за 2017 г.  
 
Получени 
средства по ЗДБ 
за МКБППМН 
за 2015г-общо 
в лева 

Изразходвани 
средства  от 
МКБППМН    
за 2015 година 
общо в лева 

Получени 
средства  по ЗДП 
за  МКБППМН 
за 2016 година 
общо в лева 

Необходими 
средства за 
2017 година-общо 

    23750.00    23500.00      24950.00      25500.00 
    
 Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН. 
 
1. Изпращане на материали; Плакати, брошури, бланки, видео материали, които биха 
могли да се презентират, свързани с превенцията на противообществените прояви. 
2.Организиране на семинари и работни срещи в цялата страна с цел обмяна на опит. 
 

                  Координати: 
 

               
                  Здравко Димитров 

Зам. кмет и Председател на МК 
гр. Неделино, обл. Смолян ул.”Ал. 
Стамболийски”№104 
тел.0892278476, 03072 8801 
e-mail: oba_nedelino@abv.bg 
 
Сергей Катрев 
Секретар на МК 
гр. Неделино, обл. Смолян ул. „ Ал. 
Стамболиййски” № 104 
тел. 0885069363 
 
Асмина Топова 
Инспектор ДПС 
гр. Златоград, 
тел. 03071/ 2020 
 
 
 
 
 
С уважение: 
Здравко Димитров – Председател 
на МКБППМН 

 
 
 
 
 
 
 
Център за обществена подкрепа 
Росица Караиванова- директор 
на ЦОП гр. Неделино 
гр. Неделино, обл. Смолян ул.”Ал. 
Стамболийски”№ 90 
 
Елка Караиванова 
Гл. експерт в отдел”Закрила на 
детето 
гр. Неделино, обл. Смолян ул.”Ал. 
Стамболийски” № 100 
тел. 03072 / 21 86 
 
 
 
 
 
   

 
  
 
 
Изготвил: 
 Сергей Катрев -Секретар на МКБППМН 
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