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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 

 

Съставът на Местната комисия за БППМН е определен със заповед на Кмета на 

Община Шумен № РД- 25 - 1868/18.11.2015г./, съгласно чл.6, ал.2 от ЗБППМН. Общият 

брой на членовете е 15 /петнадесет/ с Председател: Заместник кмет „Образование и 

култура” и членове: представители на РУ на МВР, Дирекция „Социално подпомагане”- 

Отдел закрила на детето, юрист, клиничен психолог, педагогически съветник, 

представител на общински здравен център, представител на Комплекс за социални 

услуги за деца и семейства, обществени възпитатели, психолози. 

Секретарят на МКБППМН съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е в трудови 

правоотношения като служител на щат в общинска администрация. 

 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия  в 

изпълнение на следните области на дейност? 

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.  

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата. 

 

♦ Брой обхванати деца (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

2438 238 196 1125 879 

  

♦ Брой повтарящи ученици (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

12 2 2 5 3 

                                  

  

 

От представения в табл. 1 брой обхванати деца, колко имат проблеми с 
адаптацията в училище и от коя възраст са (Таблица 3).  
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Таблица 3. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                  

 

Причини за проблемите с адаптацията на децата  

 

1.1.2. 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. 
 

          Таблица 4. Посетени семейства на деца, подлежащи на образование. 
 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                  

Таблица 5. Брой проведени разговори с родители (отразете данните 

разделени по пол). 1 

Общо Бащи Майки 

0 0 0 

 

  Таблица 6. Брой записани деца в училище, след посещенията и разговорите с 

родителите. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                  

 

 

 

                   
1 Отчитаме термина „родители“ по пол (бащи или майки) за придобиване на представа за ролята 

на бащата и съответно на майката, в превентивната дейност на МКБППМН с детето им. Отнася се 
за целия годишен отчет. 
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          Таблица 7. Брой деца, продължили трайно да посещават училище след 

посещенията и разговорите с родителите им. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                  

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 8. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към МКБППМН за 

консултиране на деца и родители 

250 5 «Агрессия и 

насилие» 

«Решаване на 

конфликти и 

работа в екип» 

«Толерантност» 

«Как да се 

справяме с 

негативните 

емоции». 

280 

 

1.1.4.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни 

психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 9. 

Брой работни срещи за 

обсъждане на казуси (на 

проблемни деца). 

Брой участия в обучения 

по превенция на 

МКБППМН 

Теми 

31 20 «Насилие», 

«Пренебрегване», 

«Дете в риск», 

«Психично 

здраве», «Всичко 

за пубертета на 

девойките», «Да 

открием 

дигиталния свят 

безопасно», 

«Самооценка и 

лично възприемане 

на другия», 

«Умения за 

мотивация и 

справяне в 
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проблемни 

ситуации», 

«Съдебната власт - 

информиран избор 

и гражданско 

доверие» и др. 

 

 

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 
данни  

 

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските 
деца.  

1.2.1. Превантивна работа с родители. 

 

Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите. 
Видове дейности Бащи Майки 

0 0 0 

1.2.2. Дейности по превенция на престъпността, здравно и сексуално 

образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно родителство и 

др. 

 

Таблица 11.  

Брой мероприятия за превенция на 

престъпността 

Теми 

0              0 

 

 

Таблица 12. 

Брой мероприятия за превенция на 

употребата на наркотични 

вещества, алкохол и тютюнопушене 

Теми 

 

0 

             

                 0 

 

Таблица 13. 

Брой мероприятия за превенция на 

трафика на хора 

Теми 

0                               0 

 

Таблица 14. 

Брой мероприятия за превенция на 

противообществени прояви и 

престъпления по жп-транспорта  

Теми 

0 0 
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                                                                   Таблица 15. 

Брой програми на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

Теми 

Брой проекти на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

 

0 

Брой проведени общински 

стратегии на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

 

0 

 

Таблица 16. 

Брой спортни мероприятия Теми 

0 0 

 

Таблица 17.  

Брой мероприятия за здравно 

образование 
Теми 

0                     0 

 

Таблица 18.  

Брой мероприятия за сексуално  

образование 
Теми 

0                         0 

 

Таблица 19.  

Брой мероприятия за превенция на 

ранни бракове 
Теми 

0 0 

 

Таблица 20.  

Брой обучения за отговорно 

родителство 

Теми 

0 0 

 

1.2.3. Работа със здравни медиатори, НПО, ромски лидери и семейства. 

Таблица 21. 

Брой обучение съвместно със 
здравни медиатори 

Теми 

0 0 

 

 

Таблица 22.                                                                      

Брой мероприятия с НПО Теми 

0 0                                                       
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Таблица 23. 

Брой съвместни дейности с ромски 

лидери 

Теми 

  0 0 

 

 

Таблица 24. 

Брой обучения на ромски семейства Теми 

0 0 

 

 

1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

 

Таблица 25. 

Родители Настойници Попечители 

Бащи Майки Мъже Жени Мъже Жени 

21 42 0 1 3 7 

 

1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, 

вастойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си. 

Таблица 26. 

Участници Брой дейности Вид дейности 

Родители 22 бр. консултации Психологично 

консултиране 

Настойници   

Попечители 3 бр. консултации Психологично 

консултиране 

 

1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и 

попечителство. 

 

 

Таблица 27. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                  

 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия. 

 

Таблица 28. 

Брой образователни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 0 
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Таблица 29. 

Брой социални 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 0 

 

Таблица 30. 

Брой 

здравни 

мероприятия 

Теми Участниц
и 

родители 

Участниц
и 

малолетни 

Участници 

непълнолетн
и 

7 1. „Здравето не 

се купува, за 

него се 

воюва”. 

2. „Обичам да 

играя, да пея 

и 

здравословно 

да живея”. 

3. „Сексуално 

образование 

универсална 

превенция” 

 

80 110  

 

 

 

 

 

 

 

 

80 

 

1.4.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и 

програми: 

 

1.4.1. Национални стратегии. 

 

Таблица 31. 

Брой национални 

стратегии 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 „Превенция 

на насилието 

и 

злоупотребата 

с деца” 

80 210 320 

 

 

1.4.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между 

деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до 

председателите на МБППМН. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9 

 

Таблица 32. 

Брой общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

4 „Не на 

насилието” 

„Агресия и 

насилие” 

„Толерантност” 

„Как да се 

справим с 

негативните 

емоции” 

68 120 215 

 

1.4.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни 

кампании. 

 

 

Таблица 33. 

Брой реализирани програми за 

превенция и противодействие на 

детското асоциално поведение 

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

3 180 140 310 290 

                         

 

Таблица 34. 

Брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение  

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

1850 485 135 890 340 

 

 

1.4.3.1. Брой консултирани деца и родители от МКБППМН и нейните 
органи. 

 

Таблица 35. 

Общ брой 

консултирани деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

138 53      12 45 28 
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1.4.3.2. Брой консултирани деца, съвместно с родители им, от МКБППМН и 

нейните органи. 

Таблица 36. 

Общ брой 

консултирани деца, 

съвместно с 
родителите им 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

46 11 3 18 14 

 

1.4.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната   

стратегия   за   борба   с   наркотиците (2014-2018 г.).  
 

 

Таблица 37. 

Брой информационни кампании по 

превенция на наркоманиите, употреба 

на алкохол и тютюнопушене 

Теми Участниц
и 

родители 

Участници 

непълнолетни 

5 „Алкох
олът 

разумн
ата 

мярка”, 

„Тютю
нопуш
ене и 

алкохо
л” 

0 125 

 

Таблица 38. 

Брой програми за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участни
ци 

родители 

Участници 

непълнолетн
и 

2 „Дизайн
ерска 

дрога”, 

„Предиз
викателс
тва в 

днешно 

време” 

15 452 

 

 

Таблица 39. 

Брой проекти за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

 

 

 



 

11 

 

Таблица 40. 

Брой програми за работа със 
семейства в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 41. 

Брой проекти за работа със семейства 

в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 42. 

Брой програми за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

1 „Програма 

за работа 

с деца с 

две и 

повече 

ВД” 

3 9 

 

 

Таблица 43. 

Брой проекти за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 44. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

наркотици. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

14 3 0 7 4 

                           

Таблица 45. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

алкохол. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

9 3 0 3 3 

                           

 

Таблица 46. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

тютюпушене. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

9 3 0 3 3 
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Таблица 47. 

Брой деца, консултирани съвместно 

с родители, във връзка с употребата на 

наркотици и алкохол. 

Брой съвместни консултации 

12 12 

 

 

Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали. 

Видове (плакати, 

брошури, флаери, др.). 

Тираж Теми 

Плакати и флаери 

 

Брошури 

200 

 

600 

Театрален спектакъл 

„Лоши деца” 

„Не на насилието” 

 

Таблица 49. 

Брой проведени 

проучвания за нагласи 

за употреба на 

наркотични вещества, 

алкохол и 

тютюнопушене. 

Теми Участни
ци 

родители 

Участниц
и 

малолетн
и 

Участници 

непълнолетни 

2 „Нагласи 

и 

употреба 

на ПАВ” 

„Нивото 

на 

осведоме
ност и 

отношен
ието към 

употреба
та на 

алкохол 

сред 

подраств
ащите” 

 

- 

 

- 

1487 

 

 

 

 

 

249 

 

1.4.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и 

противодействие на трафика на хора: 

 

1.4.5.1.  Програми за превенция. 

Таблица 50. 

Брой програми за 

превенция 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 „Трафика 

на хора -

съвременен 

модел на 

робство” 

- - 460 
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1.4.5.2. Информационни кампании: 

 

Таблица 51. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 0 

 

 

1.4.6. 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 52. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”. 2  

Брой разпространени материали 0  

Брой на информационните кампании в училищата 3  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

  

 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с 
екстремистки или радикален характер. 

 

Таблица 53. 

Брой дейности по разпознаване, идентификация 

и корекционно-възпитателна работа с 
непълнолетни, които споделят идеи или 

принадлежат към организации с екстремистки 

или радикален характер 

Теми  Участници 

непълнолетни 

0 0 0 

 

2.1.  Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или 

принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити 

престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на 

екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации. 

 

Таблица 54. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                  

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършващи 

противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа 

омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в 

радикални групи и организации. 
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Таблица 55. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                   

 

2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой 

на техните малолетни и непълнолетни извършители. 

 

 

Таблица 56. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

                                   

 

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати  

 

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със 
социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ   (чл. 10 

от ЗБППМН).  

 

Таблица 57. 

Брой дейности  Теми 

0 0 

 

Таблица 58. 

Брой инициативи  Теми 

0 0 

 

3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

 

Таблица 59. 

Общ брой 

деца 

насочени от 

МКБППМН  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

1 1 0 0 0 
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3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

 

3.2.1. Колко контакта с деца, настанени в корекционно-възпитателни 

заведения, са осъществени. 

 

 

Таблица 60. 

Общ 

брой 

деца   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

3 - - 2 1 

                                  

 

3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани.  

 Настанените във ВУИ непълнолетни са включени в програмата за лятна работа 

на МКБППМН и вземат активно участие. 

 

3.2.3. 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.  

 

3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ  

(брой, причини).  

 

 

Таблица 61. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ 0 0 

СПИ 0 0 

 

 3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогически съвети във ВУИ и СПИ.  

 

3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетнии и 

непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно 

осъдени. 

 

Таблица 62. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ, 0 0 

ВУИ 0 0 

ПД 0 0 

Приюти за безнадзорни 

деца 

0 0 

Условно осъдени 0 0 

 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 
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Таблица 63. 

 Брой дейности Видове дейности 

Продължаване на 

образованието 

 

0 

 

0 

 

 

3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални проблеми. 

Таблица 64. 

 Брой дейности Видове дейности 

Уреждане на битови и 

социални проблеми 

 

0 

 

0 

 

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа.  

 

3.6 Създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи 

непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на 

условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 

25.09.2009 г.). Конкретни дейности, предприети за повишаване на тяхната 

квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и 

подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати. 

 

Таблица 65. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продъл-

жили 

образова-

нието си 

Брой на 

обхванати 

в обучения 

и 

програми 

за квали- 

фикация 

Брой на 

професио-

нално 

ориенти- 

рани и 

консулти-

рани 

 

Брой на 

започна-

лите 
работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Условно 

осъдени 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

Осъдени на 

пробация 

 

3 

 

1 

 

2 

 

- 

 

- 
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4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените 
и осъдените на пробация непълнолетни.   

 Районен съд - Шумен информира писмено МКБППМН за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни.  

 

Таблица 66. 

 Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда  3 

Справки на секретаря на МК  в съда  3 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

      Образувани и разгледани възпитателни дела през 2017г.: 
 

Решени ВД по чл.13, ал.1 

от  ЗБППМН  

 година брой дела 

2015 57 

2016 44 

2017 44 

 
Постъпили преписки и сигнали в МКБППМН през 2017г. са общо 44. От 

Районна прокуратура – 37, от РУ на МВР – 5, сигнали от длъжностни лица– 2. 

 
Деца извършили противообществени прояви и престъпления: 

 

Деца извършители на 

противообществени 

прояви и престъпления 

Малолетни 

момчета 

8 – 13г. 

Малолетни 

момичета 

8 – 13г. 

Непълнолетни 

момчета 

14 – 17г. 

Непълнолетни 

момичета 

14 – 17г. 
година брой деца 

2015 69 8 1 38 22 

2016 61 13 8 31 9 

2017 63 1 2 49 11 

 

 

Деца извършили 

противообществени 

прояви 

Деца   извършили 

престъпления 

 година  брой година брой 

2015 46 2015 23 

2016 20 2016 41 

2017 7 2017 56 

 

Видове  противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни  

за 2017г. бягства от дома – 1,  употреба на наркотични вещества – 5, други 

противообществени прояви - 1. 
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 През 2016г.: бягства от дома – 7,  употреба на наркотични вещества – 5, други 

противообществени прояви - 6.  

            Извършителите на престъпления през 2017г. са общо 56 деца: 21 деца са 

извършили кражби: от тях: домови кражби - 5, от магазини или други търговски обекти 

-15. Престъпления, свързани с наркотици - 0 деца. Други видове престъпления - 13 

деца, управление на МПС без свидетелство за правоуправление и без регистрация - 9 и 

др. 

Според условията, в които са живели преди разглеждане на възпитателното дело  

при двама родители са били – 34 деца, 18 - деца  при един родител, при роднини -2 

деца, живели в Кризисни центрове и Центрове за настаняване от семеен тип /ЦНСТ/ – 9 

деца. 

Малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки и завършена 

най - висока степен на образование: незавършено начално образование /1-4 клас/- 1 

момче, начално образование - 14 деца, основно образование - 48 деца. 

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

 

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали 

при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или 

доклади – брой и причини.  

Няма случаи, когато представители на Дирекция „Социално подпомагане” - 

Отдел закрила на детето не са участвали при разглеждането на възпитателни дела. 

 

3. Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и 

съда при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и 

налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  

Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на 

повторни нарушения.  

Местната комисия няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда при 

процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане на 

възпитателните мерки по чл.13 и мерките по чл.15 от ЗБППМН. 

 

  4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от 

повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица 

в дейността на системата от МКБППМН. Представете и степените (ниска, средна, 

висока).  

През 2017г. обществените възпитатели са изготвили 68 оценки на риска по 

Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние от 

малолетни и непълнолетни лица. От тях ниска степен на риск са  отчетени -10, средна 

степен - 43 и висока - 15. 

 

5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от 

ЗБППМН. Причини.  

 За едно дете с наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН е 

потърсено съдействие от органите на РУ на МВР за привеждане в изпълнение на 

мярката. Причината е несъдействие от страна на родителите. 

 

6.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от 

ЗБППМН. Причини.  
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7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. 

Причини.  

Общ брой деца с разгледани повече от едно възпитателно дело - 4. 

 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело.  

 Налагани възпитателни мерки на първото дело - чл.13, ал.1. 

т.1/Предупреждение/, т.3 /Консултации/, т.5 /под надзор на обществен възпитател/ от 

ЗБППМН. 

 

7.2.  Наложени мерки на последващите дела.  

Наложени възпитателни мерки на последващите дела - чл.13, ал.1, т.10 /полагане 

на труд в полза на обществото/, т.12 /6 месеца изпитателен срок/ и т.13 /настаняване 

във ВУИ/ от ЗБППМН. 

 

8. Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми 

при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН?  

 През 2017г. не е прилаган чл.25 от ЗБППМН.   

 

ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Наименование на помощния орган.  

През годината са сформирани 3/три/ бр. кабинети по социална превенция, те 

извършват работа на терен по училищата.  

 

2. Центърът за превенция (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 

Хисар през 2017 г.)  
Консултативният кабинет за социална превенция функционира по статута и в 

съответствие с изискванията на ЦКБППМН.   

 

4. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета). 

В консултативния кабинет работи един клиничин психолог и един психолог.  
За работа в учебните заведения на гр. Шумен и през 2017г. функционираха три 

консултативни кабинета за ранна превенция /III ОУ, ПГ САГ, ПГПЧЕ “Н. Й. 

Вапцаров”/.  Работата в консултативните кабинети цели да подпомогне общуването и 

взаимодействието между ученици, учители и родители чрез оказване на психологична 

помощ и подкрепа, информиране, провеждане на информационни семинари и 

социално- психологически тренинги, предоставяне на брошури,  дипляни,  

видеопрезентационни материали. 

Клиничният психолог консултира ученици, учители и родители по превенция 

употребата на психоактивни вещества, алкохол, тютюнопушене, извършване на 

противообществени прояви и поведенчески проблеми.  изготвя входяща диагностика на 

всички деца с образувани и разгледани възпитателни дела и отделно работи по 

изпълнение на възпитателна мярка по чл.13, ал.1 т.3 от ЗБППМН.   В края на работата с 

всяко дете изготвя заключителни оценки с конкретни препоръки към родители и 

обществени възпитатели. 

           Както всяка година и през 2017 МКБППМН организира лятна работа, в която     

са    обхванати  всички деца преминали през МК с ВД, настанените във ВУИ и СПИ. 
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3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния кабинет) 

през 2017 г.  
  Общ брой лица преминали през кабинета за 2017г. - 321. 

 

3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи.  

35/тридесет и пет/ успешни интервенции по конкретните случаи. 

 

3.3. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 

непълнолетни, и разделени по пол).   

През годината са приведени в изпълнение  възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.3 

от ЗБППМН общо 14/четиринадесет/ малолетни и непълнолетни, от тях едно малолетно 

момиче, пет непълнолетни момичета и осем непълнолетни момчета. 

 

3.4. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители 

(майки или бащи).  

Няма приведени в изпълнение мерки по чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН. 

 

3.5. Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от 

Центъра (консултативния кабинет).  

Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от консултативния 

кабинет - 10 /десет/. 

 

3.6. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на 

мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния кабинет).  

 Броя на децата без последваща противообществена проява, в резултат на мерки 

за въздействие, осъществени от консултативния кабинет - 9 /девет/. 

 

3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в 

резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15.  

 

3.8. Брой консултирани (обучени) възпитатели, педагогически съветници, 

учители, училищни психолози, сътрудници на НПО и други в превантивната 

работа с деца.  

Брой консултирани възпитатели, учители, училищни психолози в 

консултативния кабинет - 46 /четиридесет и шест/. 

 

3.9. Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща позитивна 

промяна на асоциалното поведение на децата им.  

 Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща позитивна промяна на 

асоциалното поведение на децата им - 35 /тридесет и пет/. 

 

4. Брой приведени в изпълнение мерки чрез центровете и кабинетите. 
  

4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН.  

 Общ брой приведени в изпълнение мерки чрез кабинета - 14 /четиринадесет/. 

 

4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН.  

 По ч. 15, ал.1, т.2 от ЗБППМН - 0. 
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5.Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл. 13 

чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни и не са 

извършени нови противообществени прояви.  

Брой случаи, при които изпълнението на възпитателните мерки по чл.13 чрез 
консултативния кабинет са се оказали резултатни и не са извършени  нови 

противообществени прояви - 9 /девет/. 

 

6.Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо родителите по 

чл. 15 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни за 

позитивна промяна на родителското им поведение.  
 

7. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра 

(консултативния кабинет).  

 Брой деца превантивно насочени от МКБППМН към консултативния кабинет - 5 

/пет/. 

 

8. Брой родители, превантивно насочени към Центъра (консултативния 

кабинет).  

Брой родители, превантивно насочени към консултативния кабинет -5 /пет/. 

9. Брой деца, консултирани в Центъра за превенция (консултативния 

кабинет), освен в изпълнение на мярката по чл. 13, ал.1, т. 3.  

Брой деца, консултирани в консултативните  училищни кабинети по ранна 

превенция - 96 /деветдесет и шест/. 

  

10. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция (консултативния 

кабинет), освен мярката по чл.15, т. 2.  

Брой родители консултирани в консултативните училищни кабинети по ранна 

превенция - 35 /тридесет и пет/. 

 

11. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния 

кабинет).  

 Най-честите проблеми в консултативните кабинети по ранна превенция в 

училищата, поради които се инициират заявки за консултации са следните: нарушения 

на дисциплината в училище, възникване на тежки конфликти между деца, овладяване и 

успокояване на деца с подтикуво и импулсивно поведение, които дразнят останалите и 

системно нарушават работата в часовете, тежки афекти при деца и невъзможност за 

справяне с негативните емоции, обща емоционална и личностова незрялост. 

 Във връзка с изпълнението на наложените възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.3 

от ЗБППМН, определено се наблюдава недостатъчна заинтересованост на родителите 

върху контрола на посещенията на децата в кабинета. Преобладава като тенденция 

незаинтересованост на родителите от малцинствени семейства, като не липсва и друга 

категория родители, чийто интерес е формален. Трудности има когато родителите не 

присъстват пряко в отглеждането и възпитанието на детето, а са предоставили тези 

права на роднини, тогава постигнатия синхрон е по-бавен, а понякога и неуспешен. 
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V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 67. 

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 

2017 12 11 31680 

2018 12 

Прогноза за 2019 12 

 
1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по 

Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на 

дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено 

в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.  
 През 2017г. обществените възпитатели работиха по статута на обществения 

възпитател. Всеки месец се представят отчети от обществените възпитатели за 

дейността им през изминалия период. Контролът върху дейността им се осъществява от 

секретаря на МК, председателя на МК и Кмета на община Шумен.  

 

          2.Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране 
на обществените възпитатели.  

Местната комисия няма проблеми при изразходване средствата за материално 

стимулиране на обществените възпитатели.  

 

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  

 Участие в професионално обучение: „Летен форум за подкрепящи 

професионалисти” в КК Албена, организирано от Център за професионално обучение и 

ориентиране ООД. 

 Участие в обучителна сесия  на обществени възпитатели и секретари от област  

Шумен, организирана по инициатива на ЦКБППМН с лектор - секретаря на ЦКБППМН 

Константин Томанов  през месец ноември 2017г. 
 

          4.Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  

Брой участвали обществени възпитатели в „Летен форум за подкрепящи 

професионалисти” - 8 /осем/.  

      Брой участвали обществени възпитатели в обучителна сесия от  област   Шумен, 

организирана по инициатива на ЦКБППМН - 12/дванадесет/. 

 

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната 

комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели.  

 Няма случаи на намеса от кметове на общини и други лица при подбора и 

определянето на обществените възпитатели. 

 

6. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на 
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обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, 

м. юни, 2017 г.  
 

6.1. Брой изготвени оценки.  

Една изготвена оценка за дейността на обществените възпитатели през месец 

декември 2017г. 
 

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията).  

 

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението 

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).  

Брой обществени възпитатели получили „оценка 2” - 12/дванадесет/. 

 

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/).  

 

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение).  

 

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията).  

 

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените 
възпитатели, получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията /очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията /очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН.  

 

7.1. Теми – брой и видове.  
 

 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  

 

     1.Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията 

на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати.  

На територията на община Шумен няма СПИ, ВУИ, Дом за временно 

настаняване на малолетни и непълнолетни, ПД, Приюти за безнадзорни деца.  

С инспекторите от ДПС при РУ на МВР гр. Шумен  ежемесечно се провеждат 

работни срещи за състоянието на престъпността и проблемите в работата с децата, 

извършители на противообществени прояви и престъпления. 

 

2.Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителит и 

постигнати резултати.  

Местната комисия осъществява контрол върху настойниците и попечителите, 

свързан с подпомагане на децата и настойниците /попечителите/ според техните 

потребности. През тази година броят на настойниците и попечителите в община Шумен 

е общо -11/единадесет/. 
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3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните (чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

 

4.Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, 

дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. 
Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-

жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.  

През 2017г. служители на РУ на МВР - Шумен са участвали в извършването на 

проверки за посещения на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, 

дискотеки, барове, нощни и интернет клубове след определения вечерен час.  

Секретарят на МКБППМН е член на екипа по Координационен механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца - жертва или в риск от насилие и участва 

при разглеждане на такива случаи. 

 

          5.Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване 
на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати 

резултати.  

Представител на Местната комисия не е участвал в обходи на мобилни групи за 

установяване на скитащи и просещи деца. 

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои 

органи и за какви нарушения?  
 
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ, ПРЕД МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ 

ОРГАНИ, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
 
VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.  
 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и 

корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните 
органи и организации: 

 

1. Инспектори ДПС – брой и теми. 

           Съвместно с ИДПС при РУ на МВР - Шумен обществените възпитатели през 
годината изнасят профилактични беседи в училищата на тема ”Противообществени 

прояви и последствията от тях” и представят съвместна презентация „Деца в конфликт 

със закона”. 

 

2. Училища и детски градини. Брой и теми.  

В учебните заведения обществените възпитатели изнесоха превантивни беседи, 

информационни семинари с класове, касаещи значими социални рискове и проблеми, 

престъпления и противообществени прояви сред учениците на следните теми:” Агресия 

и насилие”, Деца в конфликт със закона”, Решаване на конфликти и работа в екип”, 

„Толерантност”, „Как да се справяме с негативните емоции”, „Трафик на хора”. 
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3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и 

теми.  

 

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

 

5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, 

медии и др. Брой и теми. 

 МКБППМН работи по сключено споразумение с Комплекса за социални услуги на 

деца и семейства гр. Шумен, като предмет на споразумението е предоставяне на услуги 

при изпълнението на възпитателни мерки, наложени от МКБППМН по чл.13, ал.1, т.3 и 

т.10, чл.13, ал.4, както и чл.15, ал.1, т.2 и чл.15, ал.4 от ЗБППМН. През лятната 

ваканция децата под надзор на обществен възпитател бяха включени в лятната 

програма на КСУДС - гр.Шумен и участваха в съвместни дейности: Арт ателиета и др. 

 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване.  
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите.  
 

           2.Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  

 

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и 

членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други 

организации. Ако няма такива, моля, посочете причините!  
       Участие в професионално обучение: „Летен форум за подкрепящи 

професионалисти” в КК Албена, организирано от Център за професионално обучение и 

ориентиране ООД. 

 Участие в обучителна сесия  на обществени възпитатели и секретари от област  

Шумен, организирана по инициатива на ЦКБППМН с лектор - секретаря на ЦКБППМН 

Константин Томанов  през месец ноември 2017г. 
 

 

 

 

    

                                                              

 

 

 

 

МАРГАРИТА МЕШИКОВА 

Секретар на МКБППМН – Община Шумен 

 


