ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НИКОЛАЕВО
РЕШЕНИЕ
№ 56
Взето на заседание на Общински съвет Николаево, проведено на
29.01.2020 г. с Протокол №5

ОТНОСНО: Отчет за дейността на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в Община
Николаево за 2019 година.

В изпълнение на чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на
основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от ЗМСМА, Общински съвет Николаево
Р Е Ш И:

Приема отчет за дейността на МКБППМН в Община Николаево за
2019 година.

Общински съвет гласува с 13 гласа, от които „за“-13, „против” - няма,
„въздържали се” – няма
ПРЕДСЕДАТЕЛ на ОбС:
/ Юсеин Юсменов /

1

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ОБЩИНА НИКОЛАЕВО
ЗА 2019 ГОДИНА
І. ОРГАНИЗАЦИОННО
РАЙОННА) КОМИСИЯ

СЪСТОЯНИЕ

НА

МЕСТНАТА

(ОБЩИНСКА,

1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6,
ал. 2 от ЗБППМН). Състават на МКБПМН – Община Николаево се състои от 8 члена и
е нормативно определен със Заповед на Кмета на Община Николаево на основание чл.
6, ал. 2 от ЗБППМН.
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 е
служител на общинска администрация по трудови правоотношения.
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 – 25 броя посетени семейства на деца, подлежащи на образование.
1.2. Работа с педагогическото ръководство.
Таблица 1.
Брой срещи
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и
родители
2
1
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
Непосещаемост
в учебните
часове
1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете
данни: Не е осъществено взаимодействие с Обществените съвети към училщата.
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. Проведени
са индивидуални разговори и родителски срещи.
1.5.1. Брой и вид дейности 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
15
срещи
Настойници
Попечители

2

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.
Таблица 4.
Малолетни
Непълнолетни
Общ брой деца
1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.
Таблица 5.
Проведени
Брой
Теми
Брой
Брой
Брой
превантивни
участници участници
участници
програми
родители малолетни непълнолетни
Участие с
Образователни
1
54
рисунки на
тема
„Безопасна
ваканция“
Асоциално поведение
1
Насилието
Насилие между деца
150
80
е Акт на
безсилие
Наркотични
вещества, алкохол,
тютюнопушене
Сексуална
експлоатация
и
трафик на хора
Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с
жп-транспорт
Здравни
Културни
Спортни
Радикализъм1
Общо
Проведени
проучвания:

анкетни Брой

Таблица 6.
Теми
Брой
Брой
Брой
участници
участници участници
родители малолетни непълнолетни

Образователни
Асоциално поведение
Насилие между деца
Наркотични вещества,
алкохол,
тютюнопушене
Сексуална
експлоатация и трафик
1

Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към
организации с екстремистки или радикален характер.
3

на хора
Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни
Културни
Спортни
Радикализъм1
Общо

2

2
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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”
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО

1
-

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от
МКБППМН. В МКБППМН Николаево няма постъпили заявки на родители за
консултации.
1.6.1. Брой деца преминали консултации.
Таблица 8. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
Непълнолетни
асоциално поведение
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия
Общ брой консултирани деца за
радикализъм
Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение

Непълнолетни

Общ брой консултирани деца за
4

насилие между деца
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия
Общ брой консултирани деца за
радикализъм
1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.
Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
7
3
4
Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
-

Непълнолетни
-

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
На територията на община Николаево няма малолетни и непълнолетни, принадлежащи към
радикални и екстремиски групи, няма фенове, извършващи насилие, мотивирано на расова и
етническа омраза.

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой
на техните извършители.
Таблица 14.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по
представените в отчета превантивни програми.
Таблица 15.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.)
Тираж
Теми
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.
5

Няма издадени собствени материали от МКБППМН.
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
3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.
Добро взаимодействие между МКБППМН и ВУИ.
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни
заведения, са осъществени.
Таблица 17.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
4
1
3
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.
Многократно проведени разговори и беседи.
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
ВУИ
1
Обществен възпитател
ПД
Приюти за безнадзорни
деца
Условно осъдени
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.
Таблица 19.
Брой на
Брой на
Общ
Брой
обхванати в
професионално
Брой на
Категории
неучещи и
брой
продължили
обучения и
ориентирани и започналите
неработещи
образованието
програми за
консултирани
работа
непълноси
квалификация
летни
Неучещи и
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и 3
3
3
6

неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на
пробация
4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно
осъдените и осъдените на пробация непълнолетни. От съответния съд и „ИДПС“
своевременно уведомява МКБППМН.
Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на
пробация непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
1
Справки на секретаря на МК в съда
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
МКБППМН при Община Николаево няма проблеми при образуването и
разглеждането на възпитателните дела. Добро е взаимодействието на местната комисия
с райония полицейски инспектор, който осигурява присъствието на провинилите се
малолетни и непълнолетни, както и на техните родители за провеждането на
възпитателните дела.
Добро взаимодействие е налице с кметовете по селата на община Николаево. В тази
връзка МКБППМН среща категорична подкрепа от кметствата на селата за явяването
на малолетни, непълнолетни, както и на техните родители за налагане на възпитателни
мерки по смисъла на ЗБППМН.
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.
Четири броя изготвени «оценка на риска» - ниска степен 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.
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.)
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Таблица 21.
Година
Плануван
брой Реално

усвоени Изразходвани
7

2019
2020
Прогноза за 2021

обществени
възпитатели,
утвърдени от МФ по
Закона за държавния
бюджет
3
3
3

по
бройки обществени средства
възпитатели
за Наредба №2 на
съответната година ЦКБППМН

2

2

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.
Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети, които
се представят редовно в МКБППМН.
2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От
кого са организирани и по чия инициатива?
3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности.
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.
В МКБППМН гр. Николаево са спазени Критерии за подбор и оценка на
дейността на обществените възпитатели, посочени в Методическото ръководство.
4.1. Брой изготвени оценки.
Изготвени са 2 броя оценки на обществени възпитатели.
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението
превишава очакванията).
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението
изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).
Двама обществени възпитатели.
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не
винаги отговаря на изискванията /очакванията/).
Няма.
4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/
подобрение).
Няма.
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не
отговаря на изискванията).
Няма.
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 общината няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за
безнадзорни деца.
8

На територията на общината няма ДПС. Веднъж седмично по график работи
инспектор ДПС от РУ «Полиция” - Казанлък. Освен община Николаево, инспекторът
обслужва и общините Гурково и Мъглиж.
2.Контрол върху режима и условията на работа, установени за
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.
Не.
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 децажертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.
Няма извършени проверки, самостоятелно или съвместно с други органи.
4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване
на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати
резултати.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
Няма.
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи
и за какви нарушения? Няма.
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 (АКО
ИМА ТАКИВА)? Няма.
VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционновъзпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и
организации:
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии
и др. Брой и теми.
3. 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 и стойност на средствата
от бюджета на МКБППМН.
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните
семинари.
През 2019 г. само секретаря на МКБППМН гр. Николаево е участвал в
квалификационен семинар в гр. Хисар.
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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 МК участва в квалификационни форми на ЦКБППМН.
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:
130 лева.
ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. През 2019 година няма
изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членове на
МКБППМН.
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на
местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 22:
Таблица 22.
Получени средства по ЗДБ за
МКБППМН за 2019 г. – общо
(в лева)
18330

Изразходвани средства от
МКБППМН за 2019 г. – общо
(в лева)
3584

Необходими средства
за 2021 г. – общо (в
лева)
19 000

ХІІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.
ХІV. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА:
1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя
и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната
комисия (ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на
ИДПС във Вашата община и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел
„Закрила на детето”.
Община Николаево, обл. Стара Загора
гр. Николаево ул. „Г. Бенковски” № 9, п.к. 6190
Телефон 04330 / 2040, факс 04330 / 2121,
e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net
Председател на МКБППМН:
Иван Любомиров Павлов
гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 9
Телефон 04330 / 2040, факс 04330 / 2121,
e-mail: obnikolaevo@nikolaevo.net
Секретар на МКБППМН
Любка Любомирова Балканска
Гр. Николаево, ул. „Г. Бенковски” № 9
Сл.Тел.04330/20 40 вътр.30, 0892920023
e-mail: mkbppmn@nikolaevo.net
Инспектор на ДПС:
Радостин Кадиев
Гр. Казанлък, РПУ, сл. тел. 0431 6 42 87
Дирекция „ Социално подпомагане” - Гурково
отдел „Закрила на детето”
Силвия Веселинова Василева, сл. тел.04331 28 34
Моля, при промяна на секретаря на местната комисия за БППМН във Вашата
община (район), своевременно да информирате Централната комисия, с оглед
включването на новоназначения секретар в квалификационни мероприятия на
ЦКБППМН.
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