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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БППМН – НЕДЕЛИНО
ПЛАН
За дейността на МКБППМН през 2021 година

Борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни с всяка изминала година придобива поголямо значение. Ето защо все по-нарастваща става ролята на МКБППМН, чиято основна дейност е насочена към
обхващане превенцията сред деца и младежи. От особено значение е извършването на ранна превенция на
противообществените прояви, възпитанието в дух на отговорност и развиването на гражданска култура. Децата
пристъпили общоприетите граници и норми , не заслужават наказание, а корекционни мерки относно възпитанието
и поведението. Това е и една от основните задачи на МКБППМН съгласно Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
Сред основните отговорни институции се открояват Министерството на образованието и науката, Държавната
агенция за закрила на детето, органите на местното самоуправление и най-вече Централната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и нейните местни структури.
Дейността
на МКБППМН през 2021 г. отново ще бъдат насочени в посока намаляване броя на
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, по – голяма ефективност на превенцията на
противообществените прояви и на рисковото поведение у подрастващите, акцент върху корекционно –
възпитателния аспект на дейността на комисията, както и по – пълноценно взаимодействие с институциите и
организациите, имащи пряко или косвено отношение към дейността на Местната комисия за БППМН.

За тази цел е разработена програма за дейността на МКБППМН през 2021 г., в която са
отразени основните цели, задачи, и някой конкретни мероприятия за работа.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ

I.Утвърждаване на
МКБППМН като
основен орган и
координатор на
система за
превенция на
детското асоциално
поведение.

II. Подобряване на
между
институционалното
взаимодействие за
по- ефективно
преодоляване на
противообществени
те прояви и защита
на правата на
децата.

ДЕЙНОСТИ

1.Приемане на отчет за дейността на
МКБППМН за 2020г.и план-програма за 2021
2 Провеждане на периодични заседания на
МКБППМН

ОТГОВОРЕН ОРГАН,
ПАРТНЬОР

ФИНАНСОВ
О
ОСИГУРЯВА
НЕ

СРОКО
ВЕ

Председател и секретар на Не е
м.януа
МКБППМН
необходимо ри
2021г.
Председател, секретар и
В рамките
През
членове на МКБППМН
на
цялата
утвърдения година
бюджет
Членове на МКБППМН
Не е
През
необходимо цялата
година

3 Участие в разработване и прилагане на
общински планове, програми и стратегии,
свързани с превантивната дейност по
отношение на малолетните и непълнолетните.
1.Участие на представители от ДПС,
МКБППМН, ДПС,
Дирекция „Социално подпомагане”, училище Дирекция „Социално
и др. в състава и/или заседанията на
подпомагане“
МКБППМН.

Не е
През
необходимо цялата
година

2. Изготвяне на индивидуални програми за
обществено въздействие на непълнолетни
осъдени лица.

Обществени възпитатели
и секретар на МКБППМН

Не е
През
необходимо цялата
година

3. Извършване на проверки по установяване и
актуализиране лицата, проявяващи се като
нарушители на обществения ред в питейни
заведения или на други обществени места
след 22: 00 часа, както и при обявена
противоепидемична обстановка.

Инспектор ДПС, Секретар В рамките
на МКБППМН и
на
Обществени възпитатели утвърдения
бюджет

През
цялата
година

III. Подобряване
здравето на децата
чрез социално
превантивна
дейност.

1.Превенция на рисковото поведение и
промотиране на здраве на децата .
Запознаване с рисковете на организма
вследствие употребата на алкохол и
наркотици – беседа на тема „Рискове за
здравето от употребата на алкохол и
наркотици“, анкети и брошури.
2 Информационна кампания за безопасно
поведение на пешеходците и водачи на МПСта и избягване на рисковите ситуации за ПТПта през пролетно-летния период.
3. Превенция за разпространението на COVID
19 – предпазни средства и препоръки „ Как
да предпазим себе си и околните“
4. Информационна кампания сред учениците
на тема „Остри и вирусни инфекции“профилактичните мерки .

IV.Повишаване на
ефективността от
мерки за защита на
децата от насилие и
други форми на
експлоатация и
превенция на
асоциалното
поведение сред
подрастващите

1.Информационна кампания за безопасно
сърфиране в нтернет. Разпространение на
информационни материали – брошури ,
диплянки , листовки и др.
2.Групов тренинг за безконфликтно
поведение и общуване.Могат да бъдат
проведени с ученици от различни възрастови
групи.

МКБППМН, обществени
възпитатели,
медицинските лица към
учебните и детски
заведения.

В рамките
на
утвърдения
бюджет

През
цялата
година

В рамките
на
утвърдения
бюджет
Обществени възпитатели, В рамките
медицинските лица към
на
учебните и детски
утвърдения
заведения.
бюджет
Обществени възпитатели, В рамките
медицинските лица към
на
учебните и детски
утвърдения
заведения.
бюджет
Обществени възпитатели, В рамките
Училищните ръководства. на
утвърдения
бюджет
ЦОП – гр.Неделино.
В рамките
Психолог и училищните
на
ръководства
утвърдения
бюджет

През
месец
априлЮни
През
цялата
година
година
През
цялата
година

МКБППМН, Обществени
възпитатели, Общинска
администрация, ДПС

През
цялата
година
През
цялата
година

V. Засилване
интереса на
младежите към
участие в
превантивни
програми.

1. Образователни – Провеждане на
състезания, конкурси на различни теми
определени според възрастовата група на
участниците.
2. Асоциално поведение – „ Заедно сме подобри и по- силни“ – организиране и
провеждане на мероприятия сред учениците
на територията на община Неделино.
3. Насилие между децата – Анкета –
въпросник за ученици, относно нивата на
агресия, по повод международен ден на
розовата фланелка - ден за борба с тормоза в
училище
4.Здравни- Информационна кампания сред
учениците по повод Световния ден за борба
срещу СПИН – 01 декември – беседи и анкета,
рекламни материали и др.
5. Спортни мероприятия – организирани от
общинска администрация Неделино , с
участието на ученици от различни възрастови
групи.
6. Културни мероприятия - Честване на
Седмицата на детската книга и
изкуствата за деца – 2 - 05 април.
- Изложба на ученическо творчество под
надслов „Заедно“ , Планината е живот“ и др.

МКБППМН, обществени
възпитатели, училищните
ръководства, литератури
и/или класни
ръководители..
Председател, секретар и
членове на МКБППМН,
обществени възпитатели,
училищните ръководства ,
партньори ЦОП.
Обществени възпитатели,
училищните ръководства,
и класни ръководители..

В рамките
на
утвърдения
бюджет

През
цялата
година

В рамките
на
утвърдения
бюджет

През
цялата
година

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Месец
февруа
ри
2021г.

Обществени възпитатели,
медицинските лица към
учебните и детски
заведения.
Председател, секретар и
членове на МКБППМН,
обществени възпитатели,
училищните
ръководства,и класни
ръководители..
Председател, секретар и
членове на МКБППМН,
обществени възпитатели,
училищните ръководства ,
партньори ЦОП.

В рамките
на
утвърдения
бюджет
В рамките
на
утвърдения
бюджет

Месец
Декемв
ри
2021г.
През
цялата
година

В рамките
на
утвърдения
бюджет

През
месец
април,
май

VI. Популяризиране 1. Информационна кампания – Беседи по
дейностите на
класове, запознаване със ЗБППМН и
комисията.
дейността на комисията.

VII. Повишаване
квалификацията на
специалистите,
работещи с деца за
прилагане на мерки
за превенция на
агресията.
ПОРАДИ

2. Публикуване на материали за дейността на
МКБППМН за предстоящи и реализирани
дейности, в интернет пространството и
интернет страницата на Община Неделино.
1. Участие в семинари , курсове, обучение на
членовете на комисията, обществените
възпитатели и други специалисти имащи
отношение към превенцията на
противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.

Председател, секретар и
членове на МКБППМН ,
Училищни ръководства,
класни ръководители и
обществени възпитатели
Председател и секретар на
МКБППМН.

В рамките
на
утвърдения
бюджет

Председател, секретар и
членове на МКБППМН,
обществени възпитатели.

В рамките
на
утвърдения
бюджет.

ЕПИДЕМИЧНАТА СИТУАЦИЯ ПО ОТНОШЕНИЕ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА

През
цялата
година.

Не е
През
необходимо цялата
година.
При
възник
ване на
събити
ето.

COVID-19 ЧАСТ ОТ

ДЕЙНОСТИТЕ И МЕРОПРИЯТИЯТА ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ В ДИСТАНЦИОННА ФОРМА И ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВЪВЕДЕНИТЕ
ПРОТИВОЕПИДЕМИЧНИ МЕРКИ .

НАСТОЯЩАТА ПРОГРАМА ЗА ДЕЙНОСТТА НА

МКБППМН Е ОТВОРЕНА ЗА

НОВИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ , МНЕНИЯ И ПОДЛЕЖИ НА ТЕКУЩО АКТУАЛИЗИРАНЕ И ДОПЪЛВАНЕ .

С УВАЖЕНИЕ:
ЗДРАВКО ДИМИТРОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН
Изготвил:
Светлана Караиванова
Секретар на МКБППМН

