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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БППМН – НЕДЕЛИНО 
 

П Л А Н - програма 
за  работата  на МКБППМН през 2022 година 

 

 
ЦЕЛИ 

Основната цел е намаляване броя на противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните на територията на община Неделино, както и 
провеждане на мероприятия и дейности за превенция на рисковото поведение 

при подрастващите при спазване на Закона за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Закона за закрила на 

детето /ЗЗД/, Конвенцията за правата на детето приета от ООН и т.н. 
 
ДЕЙНОСТИ 

Дейността на комисията е насочена към: 
1. Съгласуване на дейността на държавните и обществени  организации на 
територията на общината във връзка с противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни; 
2.Издирване на малолетни и непълнолетни, извършители на 

противообществени прояви и предприемане мерки за тяхната социална 
защита и развитие; 
3.Разглеждане на противообществени прояви, извършени от малолетни и 

непълнолетни по постановления от прокуратура, съд, полиция, сигнали от 
граждани; 

4. Налагане на възпитателни мерки по чл. 13 и чл. 15 от Закона за борба 
срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /ЗБППМН/; 
5.Консултиране на деца и семейства в риск; 

6.Изготвяне на програми за предотвратяване и извършване на 
противообществени прояви от децата; 
7.Оказване на помощ на родителите или лицата, които ги заместват при 

възпитанието на децата; 
 

Дейността на комисията през 2022 г., ще бъде съобразена с всички въведени 
на национално и местно ниво противоепидемични мерки във връзка с 
продължаващата в страната и света пандемия от COVID 19 

и ще продължи при спазване на всички противоепидемични мерки. 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ  

1. Изпълнение на  превантивни дейности от МКБППМН на територията на 

общината.  
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2. Провеждане на спортни, образователни, културни и други мероприятия и 

дейности от МКБППМН.  

3. Реализиране на съвместни дейности с другите институции от системата за 

работа с деца.  

4. Контролна дейност на МКБППМН.  

5. Разгласяване дейността на комисията  

6. Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, 

насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности. 

ДЕЙНОСТИ ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 1 

 Изпълнение на  превантивни дейности от МКБППМН на територията 

на общината.  

 
1.Провеждане на лекции от МКБППМН и други институции, акцентиращи 

върху: 
- повишаване на правната култура на малолетните и непълнолетните; 
- запознаване със законодателството на Република България; 

- превенция на противообществените прояви; 
- превенция на наркотичните зависимости; 
- превенция на насилието сред подрастващите; 

- превенция употребата на алкохол; 
- превенция на рисковото поведение в интернет; 

- социални и хигиенни умения; 
- дискриманция; 
- толерантност; 

Място на провеждане: в училище в часа на класният ръководител. 
Време на провеждане: по графици на обществените възпитатели към 

МКБППМН 
Отговорник: МК, обществени възпитатели, учители и училищно ръководство. 
 

2. Провеждане на консултации от обществените възпитатели и членове на 
комисията за деца и техните родители и семейства, с наложена възпитателна 
мярка по чл.13 и на родители по чл.15 по проведени от МКБППМН, 

Възпитателни дела. 
Място на провеждане: в училище,канцеларията на МКБППМН или място по 

желание на детето или на родителите. 
Време на провеждане: целогодишно при необходимост. 
Отговорник: Секретаря на МК, обществени възпитатели. 

 
3. Оказване на помощ и консултации от обществените възпитатели или 
членове на комисията на деца и техните родители и семейства по тяхно 

желание при необходимост, и при сигнал от училище, институция или съсед, 
приятел познат. 
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Място на провеждане: канцеларията към МКБППМН или на друго 

място по желание на детето или на родителите. 
Време на провеждане: целогодишно при необходимост. 
Отговорник: Секретаря на МК, обществени възпитатели. 

 
4.Осигуряване на навременна помощ при подаден сигнал или при поискана 
помощ от родител, учител, представител  или училищни комисии при 

възникване на конфликт в училище, на обществено място или в семейството. 
Време на провеждане: целогодишно при необходимост. 

Отговорник: Секретаря на МК  
 
 

ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 2  
 Провеждане на спортни, образователни, културни и други 
мероприятия и дейности от МКБППМН. 

 
1.Спортни 

Спортно състезание „Пролет, спорт и здраве 2022“ /футбол, волейбол, 
баскетбол, народна топка и др./ 
Място на провеждане: спортните площадки изградени в община Неделино. 

Време на провеждане: през м.юли и м.август. 
Отговорник: Секретар на МК,   обществени възпитатели. 

 
2.Образователни 
- Провеждане на анкети по различни тема:  

• „Домашно насилие. Имали ли сте среща с него и под каква форма?“ 

• „Тютюнопушене и високорискови наркотични вещества“ 

• „ Здравословно хранене и здравословен начин на живот“ и много други 
теми по предложение на членове на МК, учители и родители. 

• Други 
 
Място на провеждане: СУ „Св.Св.Кирил и Методий“, гр.Неделино. Анкетите  
ще се провеждат сред  различни възрастови групи. 

Време на провеждане: През календарната 2022 г. 
Отговорник:Секретаря и  Обществени възпитатели на МК. 

 
- Провеждане на състезания за есе , рисунка  стихотворение и др., за 
отбелязване на бележити дати.  

- Беседи и Презентации заложени в план - програмата на обществените 
възпитатели. 
 

3. Културни 
Посещение на културни мероприятия, фестивали и театрални постановки от 

деца. Активно включване в мероприятията на малолетни и непълнолетни лица 
извършители на противообществени прояви. 
Място на провеждане: НЧ „Светлина –1938 “, гр. Неделино. 

Време на провеждане: през календарната 2022 г. 
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ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 3 

 Реализиране на съвместни дейности с другите институции от 

системата за работа с деца.  

 
1. Работни срещи с педагогическите съветници, психолози, ресурсни учители и 

представители на училищните комисии за противообществени прояви на 
малолетните и непълнолетните, с цел координиране на работата и обмяна на 
информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда, както и 

разработване на съвместни дейности за превантивна работа. 
Време на провеждане: веднъж месечно 

Отговорник: МКБППМН, ДПС, Обществени възпитатели, учители, Дирекция  
„Социално подпомагане“ 
 

2. Работни срещи с представители на РУ „Полиция“, гр.Неделино, ДСП отдел 
„Закрила на детето“ гр. Неделино, относно извършени противообществени 
прояви на малолетните и непълнолетните на територията на община Неделино, 

с цел координиране на работата и обмяна на информация за деца с рисково 
поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни 

дейности за превантивна работа. 
Време на провеждане: Превантивно през цялата година  и при необходимост, 
при конкретен случай. 

Отговорник: МКБППМН, ДПС, Обществени възпитатели, учители, Дирекция  
„Социално подпомагане“ 

 
3. Участие на Секретаря на МКБППМН и на обществените възпитатели в 
екипите по обхват, по 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 № 373 от 
05.07.2017 г., на Министерски съвет на РБ. 

Място на провеждане: физическо посещение от екипите на адресите на 
децата /с цел установяване на причините поради които не посещават училище 

и попълване на протокол по образец на МОН/. 
Време на провеждане: по всяко време на учебната година при необходимост. 
Отговорник: МКБППМН, ДПС, Обществени възпитатели, учители, Дирекция  

„Социално подпомагане“ 
 
4. Организиране и провеждане на превантивни мероприятия от МКБППМН, 

съвместно с други институции или самостоятелно: 
 

 Спортни състезания за деца от 5 – 7 клас и деца от 8 до 12 клас,  по футбол, 
волейбол и народна топка в СУ «Св.Св.Кирил и Методий», гр.Неделино, 
организирано от МКБППМН при община Неделино и Ръководството на 

училището. 
Място на провеждане: Спортна площадка в Горно Неделино. 

Период на провеждане: м.Април  - май – Юни  2022 г. 
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Брой участници: неограничен 

Отговорник: МКБППМН, Обществени възпитатели, учители. 
 
5. Организиране на срещи-беседи в училище с цел включване в дебати, 

засягащи проблемите на децата, детската престъпност и превенцията на 
противообществените прояви. 
Място на провеждане: Училища и детски градини. 

Период на провеждане: през цялата година. 
Брой участници: неограничен 

Отговорник: МКБППМН, Обществени възпитатели, психолози , педагог. 
съветници, учители. 
 

6. Организиране на срещи с други организации и институции с цел 
включването в съвместни проекти/дейности, проверки и/или инициативи с 
превантивна цел – МВР, ИДПС, Дирекция „Социално подпомагане“ 

гр.Златоград, ЦОП - Неделино и други. 
 

ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 4  

Повишаване квалификацията на членовете на МК и на обществените 

възпитатели.  

 
1. Участие в националната среща среща-семинар със секретарите на МК от 
страната, при организирането на такива. 

Място на провеждане: определено от Организаторите. 
Време на провеждане: в периода определен от ЦКБППМН. 

 
2. Вземане на участия в обучения организирани от други МК или други 
организации в страната при отправена покана. 

Място на провеждане: в място посочено от организаторите на обучението. 
Време на провеждане: в периода определен от организаторите. 
 

ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 5  

 

 Контролна дейност на МКБППМН.  

1. Съвместни проверки с органите на МВР за наличие на малолетни и 
непълнолетни лица след установеният вечерен час по Закона за закрила на 

детето. 
Място на провеждане: на територията на община Неделино 
Време на провеждане: определено съвместно с органите на МВР. 

Отговорник: МКБППМН и органите на МВР. 
 
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 6  

 

Разгласяване дейността на комисията. 

1. МКБППМН да публикува в сайта на община Неделино текуща информация 

и новини. 
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2. Информиране по подходящ начин на обществеността на община Неделино 

за дейността на МКБППМН основно, чрез публикации на сайта на общината, 
сайта на училището и читалището. 
3. Информиране на малолетните и непълнолетните на територията на община 

Неделино за дейността на МКБППМН, при провежданите срещи, беседи и 
възпитателни дела. 
 

ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 7 
 

Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни 
дейности, насърчаване на физическата активност, спорта и 
творческите способности. 

Провеждане на различни мероприятия и дейности от МКБППМН с цел: 
- засилване на интереса на подрастващите към физическа активност и спорт. 
- оползотворяване свободното време на малолетните и непълнолетните на 

територията на община Неделино и насочване на техните интереси към 
развитие на творческите способности. 

- други дейности за насърчаване развитието на децата. 
 
Планът за работата на МКБППМН при община  Неделино за 2022 г. е 

отворен документ и може да бъде актуализиран при необходимост през 
цялата година. 

 
 
 
Председател на МКБППМН ---------------- 
при община Неделино 
/Здравко Димитров/ 

 
 
Изготвил: ----------------------- 
Секретар на МКБППМН 
при община Неделино 
/Светлана  Караиванова/ 
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