
 
  

           

 
4990, гр. Неделино, ул. „Александър Стамболийски”, №104 

тел. 03072 / 8801, факс: 03072 / 8850 

http://www.nedelino.bg , e-mail: oba_nedelino@abv.bg  

 

 
 

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

противообществените прояви на  малолетните 

и непълнолетните в Община Неделино  за 2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Подготовката на годишния отчет, неговата структура, 

показатели и съдържание за 2021г. са съобразени с Писмо № 

…………………………………..на ЦКБППМН към МС) 

 

 

 

http://www.nedelino.bg/
mailto:oba_nedelino@abv.bg


 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА /ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА / КОМИСИЯ. 

 

           Годишния отчет, неговата структура и показатели за 2021 година 

са съобразени с Указание на Централната  комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / 

ЦКБППМН / получено с писмо № РД  -30-и-43 от 08.10. 2020 година.                                                                                                                                                                                                                

         1. На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

/ЗБППМН/, Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните  / МКБППМН / представя 

ежегодно отчет за своята дейност пред Централната комисия за БППМН 

към Министерския съвет, пред Общинския съвет и пред  Кмета на 

общината. Съставът на МКБППМН е определен на основание чл. 44, ал. 2 

от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и 2 от ЗБППМН със Заповед  № 17 от 16.01.2020 

година и попълнен със Заповед № 258 от 23. 06. 2020 година на Кмета на 

община Неделино – Боян Кехайов. Комисията се състои от: 

- Председател – Зам. Кмет на Община Неделино 

 -  Секретар на МКБППМН  

1.  Ивет Младенова Дуганова  –  Юристконсулт в ОбА и ОбС . 
2.  Добри Здравков Личев – Юристконсулт по обществени поръчки. 
3.  Звездалин Караасенов -Инспектор ДПС при РУ „ Полиция“ – гр. 

Златоград 
4.  Елка Караиванова –  Социален работник „Закрила на детето“                                
5.  Илиана Любенова Дуганова –  Директор дирекция „ ИР,ОП и ХД“„ 

6.  Дияна Скечелиева –зам. директор на СУ „Св. Св. Кирил и Методий“, 
гр. Неделино, обл. Смолян. 

7.  Д-р. Светозар Асенов Любомиров- Общински съветник при ОбС-
Неделино  

8.  Искра Войводова – Финансов контрольор  

9.  Росица Караиванова – Директор на „ ЦОП“. 
10. Слави Докторов –  Директор на „ЦНСТПЛФУ“ 

11. Сийка Миткова Какалашева – Гл. експерт „ОЗМДС“ 
2. Секретаря на МКБППМН отговаря на чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – 

назначен е на щат по трудово правоотношение. 

 

            II. ДЕЙНОСТ НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА НЕДЕЛИНО  



Дейността на комисията е уредена с чл.10 от ЗБППМН, като акцента е 

поставен върху организацията и координацията на социално-

превантивната работа с малолетни и непълнолетни лица.  

В това направление всички прояви се реализират съвместно с Дирекция 

„Социално подпомагане, Отдел „Закрила на детето“, инспектор Детска 

педагогическа стая при РУ „Полиция“-гр.Златоград, училищно 

ръководство и обществени възпитатели. Дейността бе насочена към: 

• Предотвратяване и противодействие на извършването на 

противообществени прояви или престъпления и приобщаване към 

дейности, които спомагат за нормалното им развитие и възпитание; 

• Осъществяване  превенция на противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни; 

• Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за 

негативното поведение и противообществените прояви на 

подрастващите; 

• Приобщаване на „децата в риск“ към училищната среда; 

• Разглеждане на противообществени прояви, извършени от 

малолетни и непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, 

полиция, сигнали от граждани; 

• Налагане на възпитателни мерки по чл. 13 и чл. 15 от Закона за 

борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни /ЗБППМН/; 

• Определяне на обществен възпитател на деца , застрашени от 

отпадане от училище, деца в риск и такива, които са потенциални 

извършители на противообществени прояви; 

• Насочване на деца с противообществени прояви за ползване на 

социална услуга в Център за обществена подкрепа  и включване в 

социални програми. 

                       

      1. Реализирани дейности от МКБППМН - Неделино  
                     За реализиране на дейностите,  МКБППМН – Неделино работи 

съвместно с ръководството  на  учебните  заведения на територията на 

общината,  с инспектор „Детска педагогическа стая“ при РУ „Полиция“ гр. 

Златоград, с отдел „Закрила на детето“ към ДСП – гр. Златоград , ЦОП и 

др.   



                     МКБППМН организира и координира социално-превантивната дейност 

на територията на Община Неделино  чрез провеждане на беседи, 

изготвяне на презентации по различни теми и поводи, организиране на 

забавни  спортни мероприятия, организиране на конкурси в различни 

области, анкетни проучвания и други.  

         

                       Основната дейност  на МКБППМН  е намаляване на броя на деца с 

асоциално поведение на територията на община Неделино. Във връзка с 

тази си дейност, при необходимост се осъществява индивидуално работа с 

деца в риск , с цел мотивиране за редовно посещение на учебни занятия и 

запълване на свободното време с полезни за възрастта им  дейности. 

Обществените възпитатели работят с надзорните им деца за повишаване 

на езиковата култура, правопис, презентация и беседи с ученици във 

връзка с различни проблеми, свързани с грипните епидемии и важността 

на хигиенните навици за детското здраве, безопасното движение по 

улиците, консултиране на ученици за употреба на психоактивни вещества 

и тютюнопушенето, извън класни дейности и др.  Работи се с родителите с 

цел подобряване на отношенията между родител – дете и за получаване на 

обратна връзка относно поведението на децата в семейна и извън семейна 

среда.   

Местната комисия на основание чл.41 от ЗБППМН, определя 

обществен възпитател , когато е необходимо да се предотврати 

безнадзорност или извършването на противообществени прояви на 

малолетни и непълнолетни, за които е приложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 

5 – поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател.             

През изминалата година, престъпността се характеризира с 

негативна динамика на количествените си и качествени 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 

това число и детската престъпност. 

Това налага активизиране на противодействието на престъпността 

и предприемане на изпреварващи действия за недопускане настъпването 

най-вече на противообществени прояви на малолетни и непълнолетни. 

Недостатъчно добрите социално-битови условия, слабият 

родителски контрол и  липсващите ценностни модели са основните 

фактори, които поставят едно дете в ситуация на риск за извършване на 

престъпление. Често поради стремеж за превъзходство над връстниците 

или поради увлечение младежи извършват прояви, които обществото 

заклеймява като негативни. 



Основната задача на МКБППМН при Община Неделино е да 

напомни на деца и родители, кое е приемливо и кое не, за да запълни 

пукнатините, допуснати от родители, учители и общество и да осмисли 

свободното време на младите хора, за да изградим достойни личности в 

нашата община.  

Безспорно е факта, борбата срещу противообществените прояви и 

постигането на положителни резултати е немислимо без две много важни 

неща: 

1. Повишаване на отговорността и синхрон между институциите, 

работещи с малолетни и непълнолетни, 

2. Ангажиране вниманието и свободното време на децата с 

дейности ползотворни за тяхното развитие. 

В резултат на извършената дейност през отчетения период 

МКБППМН счита, че съществува нагласа сред ученици, учители, родители 

и институции за активна превантивна работа по проблемите на 

асоциалното поведение на подрастващите, борбата с наркотиците и 

агресията в училище.       

С цел превантивна дейност МКБППМН – Неделино, със 

съдействието на училищното ръководство и общината организираха 

следните мероприятия през 2021г. при строго спазване на изискванията 

за безопасност предвид променящата се епидемична обстановка , 

свързана с COVIDл 

Бяха проведени както масови, така и мероприятия насочени към 

отделни групи /класове през изминалата година. За всички проведени 

дейности е приложен снимков материал. 

➢ През месец януари 2021г – работата през месец януари 

включва презентация, рисунка и есе  по повод Международния ден 

на думата „Благодаря на …“   

Проведена е беседа с ученик, на който беше наложено наказание , 

„Обществено порицание“, с цел да се предотвратят последващи 

противообществени прояви. 

Във връзка с деня за защита на личните данни е проведена беседа 

с ученици от 9и 10 клас, като в коментарите се включи и темата за 

„Безопасно общуване в интернет“. Учениците активно общуват в 

интернет и са запознати с опасностите в него. 

 

➢ През месец февруари 2021г – Проведени са разговори с класните 

ръководители , учители и родители за проблемите на децата в риск. 

Разговаряно е относно дисциплината и неизвинените отсъствия на 

учениците. Предвидени са разговори с тези ученици. Има заявки за 

беседи по класове. 



Отбелязан е международния ден за борба с рака, като с ученици от 

8 клас е проведена беседа и лекция под надслов „Ние можем“ , „Аз 

мога“ . За деня на пчеларя /08.02/ са създадени творби по темата. 

На 19.02.2021г.  се чества 148г. от обесването на Васил Левски с 

изработването на табло по темата и участие на ученици в 

литературно – музикална програма в читалището , която беше 

разпространена и излъчена онлайн. 

Проведе се състезание от 2 до 5 клас за най- добра авторска творба 

под надслов „ Изкуство в мастило“ Раздадоха се награди за най- 

добрите творби , а също и поощрителни награди на всички 

участници. 

➢ През месец март 2021г – по случай народния обичай за връзване 

на мартеници , ученици от 4 и 9 клас взеха участие и връзваха 

мартеници на Общинска администрация - Неделино, на учителите 

от СУ „Св.Св. Кирил и Методий“ и на граждани от Община 

Неделино с пожелание за здраве. 

Изработени бяха мартеници, картички и пожелания, които се 

споделиха в интернет групите. 

Деца от различни възрастови групи  участваха в организиране и 

провеждане на Националния празник на Република България – 03 

март, който се състоя на централния площад. 

- Изработване и поднасяне на венци на паметника на загиналите 

за освобождението на България от община Неделино.  

- Активно участие в литературно–музикалната програма по случай 

Националния празник трети март. 

На 08.03.2021г. учениците и децата от детските градини 

изработиха картички и пожелания за празника на мама, проведе се 

дискусия за добродетелите , които всяка майка възпитава, а за 

първа пролет се направи презентация по темата. 

В часа на класа са дискутирани въпроси свързани с 

разпространението на коронавируса и начините за предпазване от  

вируса. 

➢ През месец април 2021г – Международния ден на детската книга с 

участието на деца се проведе час по рисуване на тема: „ Моят любим 

герой от българска книга или приказка на български автор“.  Децата 

рисуват с голям интерес избраните герои, най- големите деца четат 

любими приказки на малките и това се превърна в същински 

празник за тях.  

По повод международния ден на здравето – 7 април, беше проведена 

анкета относно вредата от алкохола и наркотичните вещества. 

Резултатите от анкетното проучване са публикувани на сайта на 

общината и училището. 



За Международния ден на космонавтиката и авиацията, се споделиха 

творби на ученици, като рисунката на Ема Борисова и донесе 

предметна награда. 

На 18.04.2021г – Международен ден на културно-историческото 

наследство, ученици от 4 клас посетиха музея в Читалището , от 

където научиха любопитна информация за бита на хората в 

миналото, техния живот, нрави и обичаи. 

По повод Международния ден на Земята- 22април с участието на 

ученици и колектива на НЧ „Светлина- 1938“ гр.Неделино бяха 

засадени дръвчета в местността „Турчин мост“, както и бяха 

почистени пространствата около местността от битови отпадъци. 

По време на априлската ваканция ученици от 6 и 7 клас са проявили 

непристойно поведение и в резултат на това са нанесли щети върху 

материалната собственост на общината. Обществените възпитатели 

осъществяват индивидуална работа с тези деца , за да разберат какви 

са подбудите, подтикнали ги към такива злонамерени действия, с цел 

предотвратяването на последващи такива. 

На 27.04.2021год. секретаря на МКБППМН  по покана от организаторите 

– РУО – Смолян, МКБППМН – Смолян и сдружение „Младежи за младежко 

развитие“,участва в първото  заседание за сформиране  на Ученически 

Младежки Парламент към РУО – Смолян. 

Ученическият младежки парламент е организация създадена от РУО- 
Смолян с основна цел да се изгради система на диалог, сътрудничество и 
взаимопомощ между младите хора, обществените институции и 

неправителствените организации на територията на област Смолян. 
Ученическият младежки парламент ще работи в партньорство с 

неправителствените организации и Комисиите за борба с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

➢ През месец май 2021г  - Месец май е характерен с провеждането 

на много празници и забавления за децата. Дейността е насочена 

към укрепване сътрудничеството с държавни и местни структури, 

работещи с подрастващите , чрез провеждането на обществени 

мероприятия, свързани с честването на бележити дати, празници и 

обичаи като: 

- Светлият християнски празник „Великден“- традицията за времето 

и начина на боядисване на великденските яйца. 

- Изключително интересни емоции и чувства се създават при 

отбелязване на характерния за нашия район празник „Адрелез“, 

обагрен с местните традиции, примесен и осъвременен с 

традициите за „Гергьовден“, деня на армията и храбростта.  

Честването на празника е организирано от кмета на общината и в 



мероприятието участват , общинска администрация, ученици от СУ 

„Св.Св. Кирил и Методий“ и деца от ДГ „Слънце“ и ДГ „Пролет“ , 

както и жители и гости на община Неделино. Всички в ранни зори 

/преди изгрев/ се отправят към местността „Турчин мост“ за да 

изпитат невероятното чувство от настъпване на лятото. 

Пресъздават се обичаи свързани с този ден , програмата е наситена 

с много песни и танци . 

- На 24 май децата активно участваха в празника посветен на 

светите братя Кирил и Методий , който се състоя на Централния 

площад на гр. Неделино. 

- През май месец също бяха отбелязани и международния ден на 

културното многообразие, с провеждане на онлайн дискусия на  

темата „Възникване и развитие на гр.Неделино. Бяха направени 

презентации и снимки на тема – Неделино през моите очи. 

Участниците получиха и награди за доброто представяне. 

- На 31 май-Международен ден без тютюнопушене , се проведе 

анкета с ученици от 10 клас , анализа на която се публикува на 

интернет страницата на училището. 

➢ През месец юни 2021г  - 1 юни –международен ден на детето, 

беше отбелязан с организирани игри и забавления  от „Боби- шоу“ 

забавна програма , организирана от Кмета на общината в центъра 

на града. Присъстваха малки и големи деца , както и родители и 

гости. 

По случай Денят на Ботев - 02.06, за отбелязване на знаменитата 

дата децата участваха във  възторжени рецитали и преклонение 

пред героичното дело на четниците. Бяха направени и споделени 

презентации и есета за Христо Ботев. 

На 04.06.2021г. – Световен ден в защита на децата, жертва на 

агресия с 8 клас е проведена беседа на тема: „Не на насилието над 

деца“, а за  останалите ученици се подготви и сподели презентация 

по темата. Презентация беше подготвена и споделена с всички 

ученици във връзка с Международния ден за борба с употребата и 

нелегалния трафик на наркотици. 

За Международния ден на околната среда се проведе инициативна 

кампания „ Книги за смет“. Проведе се обсъждане на тема  по 

темата за разделното събиране на отпадъци. 

 



➢ През месец юли 2021г  - На 01.07.2021г. МКБППМН в състав по 

реда на чл. 16, ал.4, във връзка с чл.11, ал.2 от ЗБППМН и в 

изпълнение на Заповед №3/25.05./2021г. на Председателя на МК 

към община Неделино разгледа  4 възпитателни дела  по Преписка 

на РП – Смолян, в едно с Постановление за прекратяване на 

наказателно производство от 21.05.2021г. спрямо малолетни лица 

извършили действия довели до унищожаване на беседка по 

туристическа екопътека „Римски мост-Омарев Дол“ в землището на 

гр.Неделино. 

Решението на комисията е поставяне на малолетните лица под 

възпитателен надзор за срок от 6 месеца. В изпълнение на  

решението тези малолетни лица се включват във всички 

предстоящи мероприятия и се работи поотделно с всеки един от тях.  

В началото на месец юли  се планира работата с децата през летните  

месеци. 

В мероприятията през лятото участват деца не само от община 

Неделино , а и деца живеещи в други общини, но гостуващи на свои 

близки. Това допринася за създаване на нови контакти между 

децата, нови запознанства и приятелства. 

В тази връзка на 07.07.2021г. в малката зала на Читалище 

„Светлина“ се проведе дискусия с ученици от 7 клас на тема: - „Да“ 

на приятелството „Не“ на агресията! 

Всяка седмица се провеждаха различни занимателни и 

образователни мероприятия. На 14.07.2021г.   под надслов „Виж 

какво мога аз“ в района на ТИЦ се провеждат игри на открито с 

участието на деца на различна възраст. Децата с интерес се 

забавляваха с игри на федербал, скачане на въже, игра с топка и 

тренировки на фитнес уредите.  

Следващата седмица е проведено комбинирано мероприятие: - 

любопитни факти в областта на математиката и астрономията и 

типични английски игри, с участници на различна възраст. 

На 27.07.2021г. децата имат възможност да се насладят на 

безплатен театър, организиран от ЦОП- Неделино.  

➢ През месец август 2021г – на 04.08.2021г. преди обяд се проведе 

организирано посещение с родители и деца на „Панорама“, а след 

18:00 часа с децата се проведоха спортни игри на открито на 

спортната площадка в горно Неделино. Както всяко лято през месец 

август се проведе рисунка на открито, на тема: „Весела ваканция“ 



Децата се забавляват като изразяват своите преживявания и 

емоции в рисунките. Раздадени бяха награди за най-добри творби. 

Много награди бяха раздадени и за най-добра рисунка на тема 

„Неделино през моите очи“ .  

През месец август обществените възпитатели продължаваха 

индивидуална работа с учениците под възпитателен надзор.  

➢ През месец септември 2021г – Съгласно плана на МК, 

работата през този месец е изцяло насочена към организиране 

и провеждане на мероприятия свързани с богатото 

разнообразие от празници през този период. 

➢ На 1 и 2 септември 2021г. Община Неделино и МКБППМН 

организираха провеждане на второто издание на „АРТ- 

работилница за деца“, която беше посветена на празника на 

града. Мероприятието се осъществи с участието на 

художниците Пенка и Хари Атанасови. Много деца се 

включиха и  останаха много   доволни от инициативата.   

        Както всяка година , така и тази МК активно участва в 

организацията за провеждане на Международния фолклорен 

фестивал и празника на гр. Неделино, като участва при 

посрещане на групите и раздаване на необходимите 

документи и материали свързано с тяхното участие.  Децата 

активно участват в програмата  за откриване и при закриване 

на Фестивала. 

          На 06.09.2021 г.  на   площада в гр. Неделино,  се 

проведе тържествена „Проверка – заря“ от представителни 

блокове на 101- ви алпийски полк- град  Смолян, ученически 

отряд при СУ „Св. Св. Кирил и Методий“ град Неделино и 

Представителният духов оркестър на Сухопътни войски – град 

София, по повод Националният празник 6 – ти септември 136 

години от Съединението на България.  Присъстваха малки и 

големи деца , както и техните родители,  като по този начин 

възпитаваха у децата добродетели като родолюбие и почит 

към своите предци , дали живота си за свободата на България. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Изпълнението на превантивните дейности заложени в План – 

програмата за 2020 година продължават да се изпълняват в 

дистанционна среда,  което по никакъв начин не отмени  

осъществяване на заложените мероприятия с цел постигане на 

положителни резултати.  

                        След отмяна на извънредното положение в 

страната, на 10.07. 2020 г. е проведена среща с обществените 

възпитатели с цел планиране на работата с децата през летните 

месеци и изготвяне на лятна програма  на МКБППМН при 

община Неделино. Програмата включва  забавни и 

разнообразни мероприятия , някой от които са  със 

състезателен характер. Всички заложени мероприятия се 

осъществяват  при строго спазване на наложените 

противоепидемични мерки. 

                          На 22.07.2020 г. в малката зала на НЧ 

„Светлина-1938“ гр.Неделино   е проведена дискусия с ученици 

за насилието и поведенческите проблеми при деца с цел 

превенция и противодействие на противообществените прояви. 

На мероприятието е  поканен и присъства психолога на ЦОП 

гр.Неделино, който професионално анализира и  разяснява 

представените ситуации от присъстващите ученици и отговаря 

на техните запитвания като посочва  примери за безпроблемно 

реагиране в дадена ситуация. 

            Също така поради епидемичната обстановка в страната 

е проведена   етична и противоепидемична беседа относно 

поведението на децата и предпазните средства за предпазване 

от COVID 19 , която преминава при силно изразен интерес от 

страна на участниците. 



                          В края на месеца  на 29.07.2020 година , са 

проведени  игри на открито на детската площадка в Горно 

Неделино. Участниците получават  и предметни награди. 

             В периода от 27.07.2020 г. - 01.08.2020 г. в гр. Неделино е 

проведен и първия лагер сбор на Националния отбор по хокей 

на трева и Първият турнир за купата на кмета на община 

Неделино. Това мероприятие предизвиква изключителен 

интерес и забавление от страна на ученици от различни 

възрастови групи. 

                          Дейностите заложени в лятната програма изграждат 

по добри взаимоотношения между деца от различни възрастови 

групи , допринасят за  опознаване на самите деца , тъй като в 

тези занимания участват и деца, които учат и живеят в по- 

големите градове , но прекарват лятната ваканция в Неделино. 

             В началото на месец август е организирано  мероприятие от 

обществените възпитатели - рисунка на открито на тема 

„Весела ваканция“. 

            Много деца от различни възрастови групи  участват в 

мероприятието , а най- изявените получават и предметни 

награди.  

             Месеца е  наситен със спортни и забавни игри на терен , 

които включват: шах, федербал, футбол и игри на фитнес уреди 

на открито. 

 В края на месец август финишира лятната забавна 

програма към местната комисия с импровизирано шоу “ 

Неделино търси талант”, което е проведено  на открито , 

поради удължената епидемична обстановка с цел да не се 

застрашава здравето на участниците.  Събитието е проведено  

в двора на училището  и в него участват много млади таланти. 

             На изявилите се участници са раздадени   награди. 

              

                          През месец  септември , е отбелязан  Деня на 

съединението , и Деня на Независимостта на България чрез 

презентация, която всички обществени възпитатели споделят  в 

интернет пространството сред различните възрастови групи. 

Също така по случай международния ден на грамотността 



бъдещи първокласници , в присъствието на своите родители 

под формата на забавление и игри  се запознават с англ. азбука 

, а на 18.09 2020год.  обществените възпитатели организират и  

провеждат състезание по правопис на англ.език с ученици от 3 

и 4 клас. 

Международния ден без насилие - 2 октомври  е 

отбелязан с рисунки по – темата , беседи и презентации. Тази 

тема е основен акцент в работа ни, като нашата цел е 

преодоляването на агресията, тормоза и насилието, което 

изисква системен подход, взаимодействие между институциите 

и всички, които имат отношение по темата. Заложените  

дейности целят превенция на насилието и подобряване на 

взаимоотношението между децата от различни групи. 

Специален акцент е поставен върху мерките за превенция и 

противодействие на уличния тормоз между учениците и 

включването им в спортни занимания като възможност за 

предотвратяването на агресията и насилието. 

През месец ноември, чрез провеждане на беседи и дискусии се 

акцентува върху отбелязването на деня на народните будители, 

деня за борба с тютюнопушенето. Във връзка с това е 

проведена  анонимна анкета , с която се целеше проучване 

отношението на учениците към проблема тютюнопушене, какво 

е процентното отношение на пушачите сред учениците и какво 

им е мнението за тютюнопушенето. Анкетирани бяха 50 

ученици от 7 до 9 клас.  

Анализа от резултата е  споделен сред учениците от различни 

възрастови групи, а също така и на интернет страницата на 

училището. 

През месец ноември са проведени и други дейности заложени 

в план-програмата на обществените възпитатели. 

 

Поради постоянно увеличаващия се брой на заразени от 

Коронавирус , обществените възпитатели проявяват  

самоинициатива и подготвят  презентация за  появата на  



коронавируса, за неговата същност  , за начина на 

разпространение и предпазване,  и за пореден път запознават 

учениците с поведението и действията при пандемия - COVID 

19.  

 
С издадена от министъра на здравеопазването Заповед № РД-

01-677/25.11.2020 г. от 23,30 ч. на 27 ноември, петък, до 21 

декември 2020 г. в страната се въвеждат допълнителни 

противоепидемични мерки , с които се преустановява 

провеждането в присъствена среда на каквито и да е 

дейности в училищна и извънучилищна среда. Мероприятия 

като Презентации , беседи,  и други се провеждат в 

дистанционна форма, но имат голяма роля за възпитанието на 

децата. 

Макар и в дистанционна форма продължават да се отбелязват 

важни дати , като например 1 декември – Международния 

ден за борба със СПИН.  

Също така  организират  онлайн конкурс на тема „Здравето е 

нашата защита“, в който са призовани да участват по-голям 

брой ученици.  По повод предстоящите коледни и 

новогодишни празници учениците откликват на призива да  

напишат и споделят кулинарни рецепти от родния край и то 

на английски език с цел да затвърдят знанията си по 

английски. 

На 15.12. 2020 година ученичка от 8 клас изготвя презентация 

на тема „Всичко което искам за коледа“ и я споделя в 

интернет групата. Представят коментари относно семейно 

огнище, родителска обич и семейни ценности. Активността на 

участниците е голяма, независимо какво мероприятие се 

провежда, умеят да работят в екип, и в електронна среда. За 

всички проведени мероприятия и дейности е приложен 

снимков материал. 

                                 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.  

                                  МКБППМН участва 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. 

                       

1.1.1.         Брой семейства на деца подлежащи на 

образование, посетен от    МКБППМН.                                                                                                                                  

                     На територията на община Неделино през 2020 

година нямаме такива деца. 

                                   1.2.Работа с  педагогическото 

ръководство;  

Местната комисия поддържа непрекъсната връзка с директора 

на училището  и съгласува своята дейност с тази на 

училищната комисия. Периодично се актуализира 

информацията за кримогенната обстановка в района  на 

учебните заведения и противообществените прояви сред 

учениците, и  ако е необходимо се предприемат конкретни 

мерки, осъществява се контрол върху деца застрашени от 

извършване на противообществени прояви, работи се 

индивидуално с проявени деца и родителите им при 

необходимост. 

                                                          Таблица 1. 

Брой 

срещи 

Брой заявки към МКБППМН  за 

консултиране на деца и родители 

             2                                                0 

 



                       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 

                     Теми 

                                        2 Съдействие за 
противодействие и 
справяне с прояви на 
агресия между 
ученици.  
 
Насочване  на 
вниманието на 
учениците при 
обучение в 
дистанционна среда 
и преодоляване на 
онлайн присъствието 
на децата в час. 
 

 

 

              1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към 

училищата. Представете данни. 

                     Проведени са  системни срещи и разговори 
с председателя и членовете на Обществените съвети към 
училищата. 

Посоката на работата ни е мотивиране на родителите за 
включване в училищния живот. Имайки предвид, 
безработицата, родителите на много деца, работят в чужбина, 
друга част работят по големите градове и се прибират по 
рядко. Това е предпоставка децата да остават без надзор и 
контрол. През 2020 година , в условия на пандемия и 
протичане на обучение в дистанционна среда , повече от 
всякога се чувства необходимостта от родителски контрол и  
надзор. 



 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и 

попечители. 

                       Работата на МКБППМН е свързана с родители и 

настойници на децата от община Неделино. Разговорите  и 

срещите с тях предимно са свързани с възпитанието на 

подрастващите и успеха и дисциплината в училище и извън 

него.  

               1.5.1. Брой и вид дейност 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                  5 Среща и разговор за 

възпитанието на детето, 

успеха и дисциплината в 

училище. 

Настойници                  1 Среща и разговор за 

възпитанието на децата и  

дисциплината в училище.  

Попечители                  0       

 

 

               1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени  под 

настойничество или попечителство   

                                                                                                                                                                                                                                         

Нямаме деца с асоциално поведение, поставени  под 

настойничество или попечителство. 



                                                Таблица 4. 

          Общ брой 

деца 

                

Малолетни 

             

Непълнолетни 

                         0                          0                          0 

    

                       1.5.3. Проведени превантивни програми и 

проучвания. 

                                                   Таблица 5 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой         

Теми 

Брой 

участн

ици 

родите

ли 

Брой 

участн

ици 

малоле

тни 

Брой 

участниц

и 

непълнол

етни  

Образователн

и 

3 1.„Възн

икване 

и 

развити

е на 

град 

Неделин

о“ 

2. 

Възстан

овка 

„Недели

нска 

седянка

“ под 

надслов 

„Бащин

о 

огнище 

0 

 

   

       

15 

32 

 

 

15 

24 

 

 

0 



не 

забравя

й“ 

  3.Рисун

ка или 

снимка 

на град 

Неделин

о“ 

0 28 23 

Асоциално 

поведение 

2 1.   

Лятна 

програм

а  - 

наситен

а с 

много 

игри на 

открито 

, 

спортни 

занима

ния , 

рисунки 

и 

състеза

ния 

2. Добро 

сърце – 

изработ

ване на 

картичк

а. 

 

 

16 

 

 

36 

 

 

14 

Насилие 

между деца 

       3 „ Не на 

насилие

16 33 17 



то над 

деца“ 

 

„Агреси

я и 

насилие 

в 

училищ

е“ 

Презент

ации на 

тема 

„Спри 

насилие

то“ 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

28 

 

 

16 

 

 

22 

 

 

20 

Наркотични 

вещества, 

алкохол, 

тютюнопуше

не 

1  

„Вредат

а от 

алкохол

а и 

наркоти

чните 

веществ

а“ 

 

8 38 28 

Сексуална 

експлоатация        

и трафик на 

хора 

0   0 0 0 

Престъплени

я и 

противообще

0            0 0 0 



ствени, 

прояви 

свързани с 

жп- 

транспорт 

Здравни 2  

„Здраво

словно 

Хранене 

при 

децата“ 

„Борба 

срещу 

затлъст

яването 

сред 

подраст

ващите“         

6 

 

 

10 

38 

 

 

22 

24 

 

 

20 

Културни        2    

Участие 

в 

изложба 

на тема 

„Първа 

пролет“.  

Участие 

в 

конкурс 

за есе 

на тема 

„Свобод

ата на 

печата 

в 

0 15 13 



Българи

я. 

Спортни        2  

Участие 

в 

спортни  

игри на 

открито

. 

Участие 

в игри 

на 

терен 

0 18 16 

Радикализъм 0            

0 

0 0 0 

Общо 15 15 71 319 221 

          

 

 

 

                                             Таблица 6. 

Проведени 

анкетни 

проучвания : 

  

Бро

й 

 Теми Брой 

участ

ници 

роди

тели 

Брой 

участн

ици 

малоле

тни 

Брой 

участни

ци 

непълно

летни 

Образователни 0 0 0 0 0 

Асоциално 

поведение 

0 0 0 0 0 



Насилие между 

деца 

0 0 0 0 0 

Наркотични 

вещества, 

алкохол,тютюн

опушене 

2 1.Как 

определят

е себе си – 

Пушач 

или 

непушач 

2.Наркоти

чните 

вещества 

управлява

т ли моя 

живот?. 

0 18 

 

 

 

         

0 

32 

 

 

 

           

32 

Сексуална 

експлоатация   

и трафик на 

хора 

0 0 0 0 0 

Престъпления 

и 

противообщес

твени 

прояви,свърза

ни с жп- 

транспорт 

0 0 0 0 0 

Здравни 1 Здравосло

вно 

хранене- 

тайните 

на 

пълноцен

ния живот 

12 12 40 

Културни 0 0 0 0 0 



Спортни 0 0 0 0 0 

Радикализъм 0 0 0 0 0 

Общо 3 3 12 30 104 

 

             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 „ 

        0 

Брой разпространени материали         0 

Брой на информационните кампании в 

училищата 

        0 

Брой публикации в медиите         0 

Брой съвместни мероприятия с НПО         0 

 

              1.6. Консултации по заявки на родители ( чл. 41 от 

ЗБППМН ) от МКБППМН. 

        В МКБППМН през 2020 година имаме една заявка от 

родител /в устна форма/, която  беше относно саморазправа 

между съученици от различни населени места. 

На основание чл.16, ал.1,т.3 случая беше възложен на двама 

обществени възпитатели , които в 7 дневен срок да извършат 

проверка за наличието на достатъчни данни за извършено 

деяние. 



След направена проверка и разговор с Директора на училището  

и с класния ръководител , се установи ,че е имало само 

вербални нападки и всичко е  

приключило. При направената консултация от обществен 

възпитател със самите деца се установява , че между тях  вече 

не съществуват конфликти и децата са в приятелски 

взаимоотношения. 

               1.6.1. Брой деца преминали консултации.                       

                           Таблица 8. Индивидуални консултации. 

Общ брой 

консултирани деца за 

асоциално поведение 

          

Малолетни 

         

непълнолетни 

0 0 0 

Общ брой 

консултирани деца за 

насилие между деца 

  

2 2 0 

Общ брой 

консултирани деца за 

употреба на 

наркотици 

                                       

                         0                   0                     0 

Общ брой 

консултирани деца за 

употреба на алкохол 

                                        

                          0                    0                     0 

Общ брой 

консултирани деца за 

употреба на 

                                         



тютюневи изделия 

                           0                     0                      0 

Общ брой 

консултирани деца за 

радикализъм 

  

                           0                     0                      0 

 

 

                              Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой 

консултирани деца за 

асоциално поведение 

   Малолетни        

Непълнолетни     

                                     0                 0                   0 

Общ брой 

консултирани деца за 

насилие между деца 

  

                                  0                   0                   0 

Общ брой 

консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

                                  0                   0                   0 

Общ брой 

консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

                                  0                   0                     0 

Общ брой 

консултирани деца за 

употреба на тютюневи 

  



изделия 

                                     0                  0                     0 

Общ брой 

консултирани деца за 

радикализъм 

  

                                  0                   0                     0 

 

                                        1.6.2. Брой консултирани деца с 

противообществени прояви от МКБППМН. – през 2020  са 

консултирани 2 деца с противообществени прояви. 

                                                   Таблица 10.   Индивидуални 

консултации. 

Общ брой 

консултирани деца 

         

Малолетни 

      

Непълнолетни 

                                    2                   2                    0 

 

                                                     Таблица 11.  Семейни 

консултации. 

Общ брой 

консултирани деца 

           

Малолетни 

       

Непълнолетни 

                                      

0 

                    0                       0 

                         

 

 

                                        Таблица 12. Индивидуални 

консултации – радикализъм. 



Общ брой 

консултирани деца 

        

Малолетни 

     

Непълнолетни 

                              0                  0                     0 

 

                                       Таблица 13.  Семейни консултации 

– радикализъм. 

Общ брой 

консултирани деца 

          

Малолетни 

      

Непълнолетни 

                               0                   0                      0 

 

               1.6.3. Установени криминални деяния от 

футболни агитки ( ултраси ) и брой на техните 

извършители.  

                                 Нямаме такива. 

                                        Таблица 14. 

Общ брой 

консултирани деца 

     

Малолетни          

      

Непълнолетни 

                                 0                0                      0 

 

                  1.7. Издаване и разпространение на 

информационни материали по представените в отчета 

превантивни програми. 

                                          Таблица 15. 

Видове (плакати, 

брошури,флаери и др. ) 

    Тираж           Теми 

 0  0 

 



                  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 

                                           

0 

                 0              0 

 

                  3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, 

поправителни домове. Дейност с напусналите тези 

заведения и условно осъдени не пълнолетни. 

     Нямаме деца в тези заведения. 

      3.1. Колко контакти с деца, настанени в 

корекционно – възпитателни заведения, са осъществени. 

Нямаме деца настанени в такива заведения. 

                                Таблица 17. 

           Общ брой 

деца 

       

Малолетни 

     

Непълнолетни 

                            0                  0                   0 

 

                            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. 

                                 Нямаме деца 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 

СПИ                    0                     0 

ВУИ                    0                     0 

ПД                    0                     0 

Приюти за 

безнадзорни деца 

                   0                     0 

Условно осъдени                    0                     0 

 

                                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 Указание 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. 

                     Не е създаден поименен регистър за такива лица, 

тъй в община Неделино няма такива деца. 

 

                                            Таблица 19. 

Категор

ии 

неучащ

и и 

Общ 

брой 

      Брой 

продължи

ли 

образован

      Брой 

на 

обхванат

и в 

      Брой 

на 

професио

нално 

   Брой 

на 

започна

лите 



неработ

ещи 

непълно 

- летни 

ието си обучения 

и 

програми 

за 

квалифик

ация       

ориентира

не и 

консултир

ане 

работа 

Неучещ

и и 

неработ

ещи, 

напусна

ли  СПИ 

    0             0           0              0           0 

Неучещ

и и 

неработ

ещи, 

напусна

ли ВУИ 

     0             0                                   0               0           0 

Неучещ

и и 

неработ

ещи, 

освобод

ени от 

ПД 

     0             0           0               0           0 

Условно 

осъдени 

     0             0            0               0           0 

Осъдени 

на 

пробаци

я 

     0              0            0               0           0 

 



                        4.2. Как МКБППМН във Вашата община се 

информира за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни. 

                               В МКБППМН получаваме информация от 

Районен съд гр. Златоград, или от Районна служба „Изпълнение 

на наказанията“ гр. Смолян, Сектор „Пробация“, Звено 

Златоград.  През 2020 година  няма условно осъдени и осъдени 

на пробация непълнолетни лица.  

                                        Таблица 20. Информиране на 

МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни. 

         Брой случаи 

  Информация от съда                               0 

Справки от секретаря на 

МК в съда 

                              0 

 

 

 

III. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на 

възпитателните дела. 

През 2020 година  има  един случай на пълнолетно лице . 

 Относно: възлагане на възпитателна работа по НОХД 

2274/2019г. и то е в изпълнение на Заповед №63/13.02.2020 

година на кмета на община Неделино . 

Заповедта е изготвена на основание Определение 

№64/21.01.2020г. на Окръжен съд – Пловдив наказателно 

отделение по НОХД 2274/2019г. ведно с определение № 

122/06.12.2019г., с което е одобрено споразумение по 

отношение на обвиняемия  и с което е възложена възпитателна 



работа с него . Тъй като кмета на район Тракия – Пловдив , е 

отказал да осъществи възпитателна работа с лицето, а кмета по 

постоянен адрес на осъдения , а именно Боян Кехайов, кмет на 

община Неделино е изразил готовност и желание да изпълни 

тази възпитателна мярка. С горепосочената заповед е 

възложено е на един от обществените възпитатели към 

МКБППМН гр. Неделино да извърши възпитателна работа с 

осъденото лице от гр.Неделино в следните направления: 

1. Да осъществява дейности с лицето и неговите родители за 

предотвратяване на повторно извършване на 

противообществена проява 

2. Да повиши информираността на лицето в различни 

насоки  - здравна  

и сексуална просвета, изграждане и развитие на битови 

умения , знания за гражданското общество. 

3. Да подпомогне за по пълноценно ангажиране на 

свободното време на лицето. 

4. Да сигнализира на компетентните органи , когато 

съществува опасност за физическото и психическото развитие 

на лицето. 

Не са възниквали проблеми при образуване на 

възпитателното дело и при изпълнение на възпитателната 

работа с лицето , и поради това не е търсена помощи 

съдействие от органите на реда и други специализирани 

институции. 

2. Брой изготвени „оценка на риска“ по Методиката за 

оценка на риска от повторно извършване на 

противообществена проява от малолетни и непълнолетни 

лица в дейността на системата от МКБППМН. 

        Нямаме изготвени оценки по Методиката на риска от 

повторно извършване на противообществени прояви от 

малолетни и непълнолетни поради липса на такива. 



IV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА 

СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ 

1. Наименование на помощния орган. 

        На територията на община Неделино няма създаден 

консултативен кабинет. Консултациите се осъществяват от 

МКБППМН. 

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. Хисар през 

2017 г. ) 

           Няма такъв. 

 V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

                                     Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели,утвърд

ени от МФ по 

Закона за 

държавния бюджет 

Реално         

усвоени 

бройки 

обществен

и 

възпитате

ли           

за  

съответна

та година 

Изразходва

ни 

средства      

по Наредба 

№ 2 на 

ЦКБППМН 

2020               5                 5      14 400  

2021               5  

Прогно

за за 

2022 

                5 

                   



                       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 2017г. 

Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с 
разпоредбите на чл. 40-46      от Закона за борба срещу 
противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните.  
Обществените възпитатели към МК БППМН са педагози с опит 

и необходимите за длъжността умения за извършване на 

корекционно-възпитателна дейност. 

                        1. Общественият възпитател извършва 

индивидуална коректно – възпитателна работа с определените 

му от местната комисия малолетни или непълнолетни.                                                                                                                          

                        2. Броят на децата, с които работи общественият 

възпитател се определя от секретаря на  местната комисия за 

БППМН в зависимост от конкретната обстановка в общината. 

Този брой не трябва да бъде повече от седем / 7 / деца. 

                        3. В зависимост от професионалната си 

квалификация, общественият възпитател може да дава 

консултации по конкретни проблеми, включително в 

консултативните кабинети, центрове за социална превенция, 

телефони на доверието и други помощни органи на местната 

комисия за БППМН. 

                        4. При възлагане от секретаря на МКБППМН 

общественият възпитател съдейства при изпълнението на 

възпитателните мерки по ЗБППМН чл. 13, т. 3,4,9,12. 

                         5. Общественият възпитател взаимодейства с 

родителите, инспекторите на ДПС, училищните ръководства, 

класните ръководители, педагогическите съветници, психолози, 

социални работници, лекари, специализирани институции, 

неправителствени организации. 



                         6. Обществените възпитатели участват в 

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. 

                          7. Обществените възпитатели могат да бъдат и 

членове на местните комисии за БППМН.                                                                                                                                                                                                                                       

                          8. За обществени възпитатели не могат да 

бъдат определяни щатни инспектори на ДПС. 

   Обществените възпитатели в община Неделино осъзнават 

отговорността, която поемат към децата, с които се занимават 

ежедневно. Приоритет в работата им през 2020  година са  

превантивните мерки,  мероприятия заложени в план-

програмата за 2020 година . Осъществените срещи и разговори 

с деца, склонни към противообществени прояви, срещи с 

родители, участие във всички мероприятия за честване на 

бележити дати и взаимодействие със социалните работници 

/Много от мероприятията и срещите се провеждат  в 

дистанционна форма, поради създалата се извънредна 

обстановка в страната/ 

 И през 2020 година по плана на МКБППМН на територията на 

община Неделино работят 5 обществени възпитатели, които са 

подбрани въз основа на критерии, свързани с образователна 

квалификация,професионален опит и педагогически стаж.  

                          Обществените възпитатели се отчитат 

ежемесечно при секретаря на МКБППМН представяйки своите 

доклади за извършената дейност. При непредставяне в срок на 

отчетите Местната комисия може да не изплати съответното 

възнаграждение за определения месец.  Възнагражденията се 

изплащат ежемесечно на база представен доклад за дейността 

им през съответния месец съгласно Наредба № 2 на ЦКБППМН. 



             2. Проведени квалификационни дейности с 

обществените възпитатели. От кого са организирани и по 

чия инициатива? 

           С обществените възпитатели, МКБППМН не е 

провеждала квалификационни дейности. 

              3. Брой обществени възпитатели, участвали в 

тези дейности. 

               Няма такива. 

              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. Хисар, м.юни, 2017 г. 

                4.1. Брой изготвени оценки. 

През 2020 година съгласно „Методическо ръководство за 

подбор и оценка на работата на обществените 

възпитатели“ от 2017 година оценка за работата на 

обществените възпитатели се изготвяше ежемесечно. 

                              4.2. Брой обществени възпитатели, 

получили „ оценка 1“. (изпълнението   превишава 

очакванията). 

                  Няма такива. 

                4.3. Брой обществени възпитатели, получили 

„оценка 2“   (изпълнението изцяло отговаря на 

изискванията). 

                    И петте обществени възпитатели получават 

„оценка 2“   

                 4.4.  Брой обществени възпитатели, получили 

„оценка 3“  (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията).     



                     Няма такива.    

                            4.5. Брой обществени възпитатели, получили 

„оценка 4“  (изпълнението в          значителна степен не 

отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение). 

                     Няма такива. 

                4.6. Брой обществени възпитатели, получили 

„оценка 5“   (изпълнението не отговаря на изискванията). 

                    Няма такива. 

     VI. 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. 

                 На територията на община – Неделино нямаме ДПС, 

СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, и приюти за безнадзорни деца. 

                2. Контрол върху режима и условията на работа, 

установени за непълнолетните   

( чл. 10, ал. 1, буква „ ж“ ЗБППМН). Констатации и 

резултати. 

                   Не упражняваме контрол върху режима и 

условията на работа по чл. 10, ал. 1, буква „ж“. 

                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 екипа по 

Координационния механизъм за взаимодействие при 

работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да 

се посочат конкретните дейности. 



                  МКБППМН е организирала проверки във всички 

барове, кафенета, хазартни заведения и дискотеки на 

територията на община Неделино. Проверката визира 

забраната за посещението след 20.00 часа на малолетни лица, 

съответно след 22.00 часа на непълнолетни лица в заведения, 

където се пуши и се сервира алкохол. Съвместно с органите на  

полицията, отдел „Закрила на Детето“ и самостоятелно от 

членовете на МКБППМН и обществените възпитатели е 

извършвана проверка по предварително изготвен график на 

всички заведения продаващи и сервиращи тютюневи изделия и 

алкохол. При констатиране на нарушения от малолетни и 

непълнолетни по законно установения ред се предприемат 

административни санкции от  оторизираните органи.       

Във връзка с пандемията от COVID -19 на територията на 

община Неделино бе създаден мобилен екип за извършване на 

контрол за спазване на вечерен час от 19:30 до 06:00 часа за 

малолетни и непълнолетни лица без придружител. 

Обхвата на дейността на мобилния екип включва – Детски и 

спортни площадки, градски парк , централна градска част и 

училища и детски градини.   

                4. 

Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи 

за установяване на скитащи и просещи деца. 

Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. 

                    Местната комисия    участва в  мобилни групи за 

установяване на скитащи и просещи деца. На територията на 

община Неделино трайно скитащи и просещи деца не са 

установени. Нямаме регистрирани и просещи деца. 

                5. Проблеми при осъществяването на 

контролната дейност на МКБППМН. 

                     Нямаме проблеми при осъществяване на 

контролната дейност на МКБППМН. 



                6. Сезирани компетентни органи при 

констатирани нарушения. Кои органи и за какви 

нарушения. 

                      През 2020 година не са констатирани нарушения 

и не се е налагало да сезираме компетентни органи. 

           VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД 

МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 

ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА 

ПРЕСТЪПНОСТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 

МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ. 

                     Не са правени официални предложения. 

           VIII.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ 

ЗА БППМН.  

            Мероприятия, организирани по социално – 

превантивната и корекционно – възпитателната дейност 

на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

                     През 2020 г. МКБППМН - Неделино осъществява 

непрекъснато взаимодействие с всички органи и институции, 

работещи с деца на територията на общината.  Една от тези 

институции е ЦОП – Център за обществена подкрепа. 

Съвместно с психолога на ЦОП беше проведена дискусия за 

насилието и поведенческите проблеми при децата. 

                      Добра координация в дейностите по превенция на 

престъпността и противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни през годината имаше с инспектор ДПС. 

    1.  Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. 

През 2020 година нямаме проведени такива мероприятия . 



      При извършване на противообществени прояви 

сигнализираме съд, прокуратура и следствие  и се 

предприемат необходимите мерки.  

   2.Центрове за личностно развитие (Центрове за работа 

с деца), медии и др. Брой и теми. 

         Нямаме центрове за личностно развитие. 

    3. Проблеми при взаимодействието с посочените 

институции и предприети дейности за тяхното 

преодоляване. 

           Нямаме проблеми при взаимодействието с посочените 

институции.            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. 

                 Нямаме организирани обучителни семинари. 

                2. Брой членове на МКБППМН, участвали в 

квалификационните семинари. 

                 Нямаме членове участвали в квалификационни 

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! 

                 Не сме участвали в квалификационни форми на 

ЦКБППМН и др. организации.    Като новоназначен секретар 

на МКБППМН към община Неделино , бях поканена за участие 

в квалификационен семинар през месец  октомври , но 

поради лични и семейни причини нямах възможност да взема 

участие.       



           Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за 

превантивна дейност.   

                Средствата  на МКБППМН за превантивна дейност са 

изразходвани по предназначение и са на  стойност  2500  

лева. 

ХI.  Планувани за 2020 година и изразходвани средства 

по Наредба    № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на 

членове на МКБППМН. 

        За 2020 година по Наредба № 3 на ЦКБППМН са 

планувани 3400 лева. 

Средствата по Наредба 3 са изразходвани по предназначение.            

        ХII. Във връзка с изготвянето на финансовата 

прогноза за дейността на местните комисии за БППМН 

през 2020 г., моля попълнете таблица 22: 

                                  Таблица 22. 

Получени 

средства по 

ЗДБ за 

МКБППМН за 

2020 г.  общо ( 

в лева) 

      

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 

2020 г.      общо 

в( лева) 

Необходими 

средства за 

2022 г. общо (в 

лева) 

32 400 лева   32 400 лева 41 500 

   

        Х III. 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  с цел обмяна 

на опит за председателя , секретаря, членове на комисията и 

за обществените възпитатели. 



 

                 Координати:                

                   Здравко Димитров 

Зам. кмет и Председател на МКБППМН. 

гр. Неделино, обл. Смолян ул.”Ал. Стамболийски”№104 

тел. 0894449291, 03072 9292 

e-mail: oba_nedelino@abv.bg 

 

                  Светлана Караиванова 

Секретар на МК 

гр. Неделино, обл. Смолян ул.”Ал. Стамболийски”№104 

тел. 088470223 

 e-mail: mkbppmn_nedelino@abv.bg 

 

Звездалин Караасенов 

Инспектор ДПС гр. Златоград, тел. 03071/ 2020 

                                  

Елка Караиванова Гл. експерт в отдел”Закрила на детето 

гр. Неделино, обл. Смолян ул.”Ал. Стамболийски” № 100 

тел. 0897887714 

 

 

С уважение : 

                       Здравко Асенов Димитров 

mailto:oba_nedelino@abv.bg
mailto:mkbppmn_nedelino@abv.bg


                       Председател на МКБППМН 

 

                      Изготвил: 

         Светлана Караиванова                                                                                                                                                       

Секретар на МКБППМН                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              


