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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 
РАЙОННА) КОМИСИЯ 

1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, 
ал. 2 от ЗБППМН).  

Съставът на Местната комисия за БППМН е определен със заповед на Кмета на 
Община Шумен № РД- 25 - 1868/18.11.2015г./ и РД - 25 -415/12.03.2018г, 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. 

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни 
(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 

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. Реализирани дейности от Вашата комисия: 
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. 

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от 
МКБППМН  

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 
Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и 
родители 

            0 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 

12 „Класна стая без 
тормоз”, „Работа 

в екип”,  „От 
хоби към 

профессия”, 
„Моето у-ще 

място без 
насилие” 

  

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 
данни  

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, 

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



3 
 

Таблица 3. 
 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители   
Настойници 8 Срещи и консултации 
Попечители 3 Срещи и консултации 

 
 

1.5.2. Брой 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 
на 

темит
е 

Названия на 
темите 

Брой 
участни

ци 
родител

и 

Брой 
участници 
малолетн

и 

Брой 
участници 

непълнолетн
и 

Образователни  „Умея ли да 
управлявам 
времето си”, 
„Подкрепа за 

успех”, 
„Справяне с 
обучителни 
трудности в 

онлайн 
обучението” 

0 132 68 

Асоциално 
поведение 

 „Изграждане на 
умения за 

общуване”, 
„Решаване на 
конфликти по 
ненасилствен 
начин” и др. 

0 175 110 

Насилие между 
деца 

 „Не на агресията 
и насилието в 

училище”, 
„Разумната 

отстъпчивост”, 
„Толерантност 

м/у учениците», 
„Класна стая без 

тормоз” 

0 112 86 

Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

 „Тютюнопушене
то – враг на 

човека”, 
„Вредата от 

алкохола”, „Не на 
наркотиците” 

0 76 186 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                

 „Сексуалното 
насилие”, 

„Механизми за 
вербуване на 

0 88 167 
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момичета за 
трудова и 
сексуална 

експлоатация” 

Престъпления и 
противообществен
и прояви, свързани 
с жп-транспорт 

 „Превенция на 
противообществе

ните прояви 
свързани с ж.п. 

транспорт” 

 42 96 

Здравни  „Пътя на хляба 
до нашата 
трапеза”, 

„Оказване на 
първа помощ при 

плувни 
инциденти”. 

 122 97 

Културни  „Приложното 
изкуство в 
народните 
обичаи” 

 144 110 

Спортни                         „Отбелязване на 
спортни 

празници”, 
„Безопасност при 

къпане в 
различни 
водоеми и 
техники за 
спасяване”. 

 78 66 

Радикализъм1    0 0 
Общо      

 
Таблица 6. 

Проведени анкетни 
проучвания: 

Брой 
на 

темите 

Названия 
на 

темите 

Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни   0 0 0 
Асоциално 
поведение 

  0 0 0 

Насилие между деца   0 0 0 
Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

  0 0 0 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                

  0 0 0 

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с 
жп-транспорт 

  0 0 0 

Здравни   0 0 0 
Културни   0 0 0 
                   
1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации 
с екстремистки или радикален характер. 
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Спортни                          0 0 0 
Радикализъм1   0 0 0 
Общо      

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” 1  
Брой разпространени материали 0  
Брой на информационните кампании в училищата 1  
Брой публикации в медиите 0  
Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

 
1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН. 
1.6.1. Брой деца преминали консултации. 
 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  
Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

33 12 21  
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

13 2 11 
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 
Общ брой консултирани деца във 

връзка със семейни проблеми - 
разделени родители 

  

6 3 3 
Общ брой консултирани деца във 
връзка с проблеми в развитието 
дефицит във вниманието, детски 

неврози 

  

5 5 0 
Общ брой консултирани деца във 
връзка с напрежение, свързано с 

онлайн обучението и страхове 
породени от несправяне с 

учебния материал 
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8 1 7 
Общ брой консултирани деца във 
връзка с неприемливо поведение 

и тежки афекти 

  

1 1 0 
 

Таблица 9. Семейни консултации. 
Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

33 12 21 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

13 2 11 
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 
Общ брой консултирани деца във 

връзка със семейни проблеми - 
разделени родители 

  

6 3 3 
Общ брой консултирани деца във 
връзка с проблеми в развитието 
дефицит във вниманието, детски 

неврози 

  

5 5 0 
Общ брой консултирани деца във 
връзка с напрежение, свързано с 

онлайн обучението и страхове 
породени от несправяне с 

учебния материал 

  

8 1 7 
Общ брой консултирани деца във 
връзка с неприемливо поведение 

и тежки афекти 

  

1 1 0 
 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 
Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
82 18 64 
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Общ брой консултирани 
управители/служители в ЦНСТ 

  

7   
Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
82 18 64 

    
 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
 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. 
Таблица 14. 

Общ брой 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, др.) Тираж Теми 

брошури 500 бр. Онлайн тормоз - 
превенция 

 
Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед 
създаването на Информационен архив. 

 
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 непълнолетни.  
През изминалата  2021г. са осъществявани многократни контакти със СПИ 

„Христо Ботев” с. Варненци за получаване на информация относно състоянието, 
развитието, справянето с учебния материал и поведението на децата настанени там от 
ШРС по наше предложение. По искане от СПИ „Христо Ботев” , МКБППМН изготви и 
предостави индивидуални становища относно емоционално - волевата сфера, умения за 
общуване и др. особености за всяко от настанените там деца, които да послужат на 
екипа за по-ефективна работа. 
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3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни 
заведения, са осъществени. 

 
Таблица 17. 

 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

2 0 2 
 
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.  

Поради прекратен престой в СПИ „Христо Ботев” с. Варненци и завършване на 
основно образование - 7 клас едно непълнолетно момче е върнато в ЦНСТДМУ -1 
„Слънчево детство” гр. Шумен, където е бил настанен и преди престоя му в СПИ. На 
основание чл.41, ал.1, т. „г” от ЗБПППМН от момента на връщането на детето в 
ЦНСТДМУ гр.Шумен е определен обществен възпитател с цел да се подкрепи 
непълнолетния в адаптацията след прекратяване на престоя  му в СПИ и да се избегне 
извършването на противообществени прояви или безнадзорност. Работата на 
обществения възпитател продължава и до момента момчето няма извършени 
противообществени прояви. Продължава образованието си в специализирано учебно 
заведение. 

 
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 1 Възпитателен надзор на осн. 

чл.41, ал.1, т „г”. 
ВУИ 0 - 
ПД 0 - 
Приюти за безнадзорни 
деца 

0 - 

Условно осъдени 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 Указанието 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. 

В МКБППМН - Община Шумен има 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 Указанието на ЦКБППМН 
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Таблица 19. 
 

Категории 
неучещи и 

неработещи 
непълно-

летни 

 
Общ 
брой 

 
Брой 

продължили 
образованието 

си 

Брой на 
обхванати в 
обучения и 

програми за 
квалификация 

Брой на 
професионално 
ориентирани и 
консултирани 

 
Брой на 

започналите 
работа 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали 
СПИ 

0 1 0 0 0 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали 
ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 
неработещи, 
освободени 
от ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 
осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 
пробация 

0 0 0 0 0 

 
4.2. 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 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 
пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 
Информация от съда 2 /условно/ 
Справки на секретаря на МК  в съда 0 
 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
  Образувани и разгледани възпитателни дела през 2021г.: 
 

Решени ВД по чл.13, ал.1 
от  ЗБППМН  
 година брой дела 
2019 72 
2020 45 
2021 52 

 
Постъпили преписки и сигнали в МКБППМН през 2021г. са общо 52. От 

Районна прокуратура – 42, от РУ на МВР – 8, сигнали от длъжностни лица - 2. 
 
Деца извършили противообществени прояви и престъпления: 



10 
 

 
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 
2019 100 57 2 23 18 
2020   52 14 1 33   4 
2021   74 33 4 30   7 

 
 

Деца извършили 
противообществени 

прояви 

Деца   извършили 
престъпления 

 година  брой година брой 
2019 69 2019 31 
2020 18 2020 34 
2021 46 2021 28 

 
           Видове  противообществени прояви, извършени от малолетни и непълнолетни  за 
2021г. - 46: повреждане на обществена или частна собственост - 7, бягства от дома - 5,  
употреба на наркотични вещества - 1, други противообществени прояви - 19 /кражба на 
вещи, кражба на мобилни телефони,  кражба на части и вещи от автомобил и др/. 

През 2020г. имаме 18 извършители на противообществени прояви от тях - 
повреждане на обществена или частна собственост -  5, бягства от дома - 1,  употреба 
на наркотични вещества - 1, други противообществени прояви - 3 /кражба на вещи, 
кражба на мобилни телефони,  кражба на части и вещи от автомобил и др/. 
            Извършителите на престъпления през 2021г. са общо 28 деца от тях: 4 деца са 
извършили кражби: от тях: домови кражби - 1, взломна няма,  от магазини или други 
търговски обекти - 1.  Престъпления, свързани с наркотици няма. Други видове 
престъпления - общо 2 деца /кражба на мобилни телефони, управляване на МПС и 
мотопед без регистрация и без свидетелство за управление, вещно укривателство, 
унищожаване и повреждане на имущество - 12 и др. 

Извършителите на престъпления през 2020г. са общо 34 деца от тях: 7 деца са 
извършили кражби: от тях: домови кражби - 1, взломна - 3,  от магазини или други 
търговски обекти - 2. Престъпления, свързани с наркотици няма. Други видове 
престъпления - общо 6 деца /кражба на мобилни телефони, управляване на МПС и 
мотопед без регистрация и без свидетелство за управление, вещно укривателство, 
унищожаване и повреждане на имущество - 12 и др. 

Според условията, в които са живели преди разглеждане на възпитателното дело  
за 2021г. при двама родители са били - 31 деца, 15 - деца  при един родител, при 
роднини - 21 деца, в Специализирана институция - Центрове за настаняване от семеен 
тип /ЦНСТ/ - 7 деца, приемна грижа няма. 

Малолетни и непълнолетни лица с наложени възпитателни мерки и завършена 
най - висока степен на образование през 2021г.: незавършено начално образование /1-4 
клас/- няма, незавършено начално образование - 32 деца, основно образование - 14 
деца, първи гимназиален етап на средно образование /10 клас/ - 28 деца. 

 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

През изминалата година няма установени такива. 
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2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от 
повторно извършване на противообществена проява от малолетни и 
непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН  

През 2021г. обществените възпитатели към МКБППМН  са изготвили   49 оценки на 
риска по Методика за оценка на риска от повторно извършване на криминално деяние 
от малолетни и непълнолетни лица. 

 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 
1. Наименование на помощния орган.  
Консултативен кабинет по социална превенция към МКБППМН - община 

Шумен. 
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. Хисаря през 2017 г. 

Консултативният кабинет за социална превенция функционира по статута и в 
съответствие с изискванията на ЦКБППМН. В консултативния кабинет работят двама 
психолози, от които единият е клиничен.  Клиничният психолог консултира ученици, 
учители и родители по превенция употребата на психоактивни вещества, проблеми в 
посока асоциалното  поведение за насилие и агресивни действия,  изготвя входяща 
диагностика на всички деца с разгледани възпитателни дела по чл.13, ал.1. т.5 от 
ЗБППМН/ ”Поставяне под надзор на обществен възпитател”. След описание 
личностовия профил на детето се осъществява и супервизия с техните обществени 
възпитатели, като тази диагностика им помага да си планират насоките за работа с 
детето. Клиничният психолог работи и по изпълнение на възпитателна мярка по чл.13, 
ал.1 т.3 от ЗБППМН /Задължение да участва в програми и консултации за преодоляване 
на отклоненията в поведението”/.   В края на работата с всяко дете се изготвя 
заключителни оценки с конкретни резултати от извършената работа.  

Във връзка със всички от посочените направления през изтеклата година  бяха 
извършени, както следва:  - 80 консултации, - 24 входящи диагностики, - 7 консултации 
с Управителите на ЦНСТ, - 8 консултации с родители, като при първата среща с децата 
се изисква присъствието и на един от родителите, - 5 семейни консултации - 30 
супервизии с ОВ. Работата с тях е сработена в годините и протича като екипна работа.  
           Към консултативния кабинет работи и психолог на терен в изнесени кабинети по 
училищата в града. През 2021г. заявените потребности за консултации в КК са свързани 
с проблеми в семействата, проблеми в когнитивната сфера, детски неврози, несправяне 
с учебния материал,  проблеми с адаптацията към обучението онлайн и страховете и 
притесненията които поражда извънредното положение и противоепидемичната 
обстановка. При по-малките ученици – разстройство във сферата на вниманието, 
паметта, успеваемостта в училище и справянето с учебния материал. Графиците се 
спазват, има интерес към дейността на КК. Посещенията са редовни. Работи се 
съобразно заявените потребности на децата. Другото направление на работа на 
изнесения на терен КК е провеждането на лекции, беседи интерактивни тренинги, 
ролеви игри в класовете по заявка от училищата и по кампании на МКБППМН. Поради 
спазването на противоепидемичните мерки тези дейности са ограничени или 
трансформирани във онлайн варианти. През изминалата година е проведен онлайн 
конкурс в Профилирана езикова гимназия „Н. Й. Вапцаров“ на тема „Шумен през моя 
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поглед“. Целта на конкурса е да ангажира учениците в социално-значими дейности, да 
стимулира креативния и творческият им потенциал, като творчеството е естествена 
превенция на употребата на ПАВ, разгръщането на агресия, инициирането на 
конфликти и извършването на противообществени прояви. Наградени са 8 ученици за 
депозираните авторски материали: есе и видеопрезентации. 

 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 
Таблица 21. 

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 

2021 12 11 48 245.00лв 
2022 12 
Прогноза за 2023 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 2021г. обществените възпитатели по ЗБППМН работиха по статута на 
обществения възпитател. Всеки месец се представят отчети  за дейността им през 
изминалия период. Контролът върху дейността  се осъществява от секретаря на МК, 
председателя на МК и Кмета на община Шумен. Два пъти през годината е изготвена 
оценка на дейността на обществените възпитатели, съгласно методическото 
ръководство на ЦКБППМН. 

2. 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 Слънчев бряг и „Подкрепящи професионалисти 2021” гр. 
Велинград, организирани от Център за професионално обучение и ориентиране ООД. 

2. Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
            Общо в двата форума за повишаване на професионалната квалификация през 
изминалата година са взели участие 15 членове на МКБППМН. 

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. Хисаря, 
м. юни, 2017 г.  

4.1. Брой изготвени оценки.  
През 2021 година са изготвени общо 22 оценки за дейността на обществените 

възпитатели. 
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1”  
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението 

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).  
През 2021г. единадесет обществени възпитатели са получили «оценка 2». 
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4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 
винаги отговаря на изискванията /очакванията/).  

4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 
подобрение).  

4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 
отговаря на изискванията).  

 
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. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

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 екипи по 
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-
жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.  

През 2021г. 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.      

4. 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 през изминалата година. 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  
6. 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, 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: 
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1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  
2. 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. 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 
предприети дейности за тяхното преодоляване.  
   През изминалата 2021г. няма отчетени проблеми в съвместната ни работа. 
 

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.   

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

През 2021г. 11 членове на МКБППМН взеха участие в „Летен форум за 
подкрепящи професионалисти” в КК Слънчев бряг и 4 членове на МКБППМН 
участваха в зимния форум „Подкрепящи професионалисти 2021” гр. Велинград, 
организирани от Център за професионално обучение и ориентиране ООД. 

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!  

Секретаря на МКБППМН - община Шумен взе участие в „Летен форум за 
подкрепящи професионалисти” в КК Слънчев бряг. 

 
 
 
 
 
 
 
 

МАРГАРИТА МЕШИКОВА 
Секретар на МКБППМН – Община Шумен 

 
 


