
 

 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

ОТЧЕТЕН    ДОКЛАД 
 

За дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните към Община Брезник 

през 2017 година 

  

І. Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу  

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 1. Законосъобразност на състава. 

Училищната мрежа в община Брезник обхваща всички възрастови групи на 

задължителното обучение. На територията на община Брезник функционират:  1 

основно – ОУ „Хр. Смирненски” с. Ноевци (защитено, средищно училище), 1 средно 

училище – СУ „В. Левски” гр. Брезник (средищно училище)  

 В СУ „Васил Левски” гр. Брезник общия брой ученици са 351 /в дневна 

форма на обучение 338 и в самостоятелна форма 13 ученици/, разпределени в 

21 паралелки от I
-ви

 до XII
-ти

 клас;  

 В Основно училище „Христо Смирненски” с. Ноевци, се обучават  общо 63 

ученици /в дневна форма на обучение 50 и в самостоятелна форма 13 

ученици/, разпределени в 4 паралелки от I
-ви

 до VІІI
 -ми

 клас. 

Тенденцията към намаляване  на населението, респективно на учащите се произтича 

от социално-икономическото и демографското състояние на района, което е проекция 

на състоянието на страната като цяло. 

      На територията на общината нямаме регистрирани случаи на местни деца, на които 

са нарушени правата, съгласно Закона за закрила на детето и съгласно Хартата за 

правата на детето на ООН. 

      Противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните са отражение на 

социалните и нравствени проблеми на обществото, което в много случаи е пряко 

отговорно за извършените деяния на децата. Основните причини за извършване на 

противообществени прояви са:  употреба на алкохол, безотговорност, недооценяване на 

простъпката, безразличието на обществото и намален ежедневен родителски,  

педагогически и обществен контрол.  

Съставът на Местната комисия за БППМН е определен  със Заповед № 

1292/23.11.2015 г. на Кмета на Община Брезник  и включва представители на: Отдела 

по Закрила на детето, полицията, педагози от учебните заведения, медицински 

специалист, психолог, педагогически съветник, Ст. експерта по образованието в 

Общинската администрация и Председателя на МК – Зам. кмета на Община Брезник.                     

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН 

От м. октомври 2011 г. задълженията на Секретаря на комисията се изпълняват 

от служителя в общ. администрация на длъжност Ст. експерт  „ОКВСТЗСМД”.   

Към Местната комисия работят четирима, обществени възпитатели и един 

психолог, които имат необходимата общообразователна подготовка и опит, съгласно 

изискванията на чл. 42, ал. 1. от ЗБППМН. 

 

 ІІ. Дейност на МКБППМН. 

 

 1. Какви дейности и инициативи е реализирала МКБППМН в изпълнение 

на следните области на дейност?  

1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на 

криминални деяния. 
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1.1.1. Работа в училищата. 

 

 Брой обхванати деца (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Разделение по пол и възраст. 

 

Общ брой 

 деца 

 

Малолетни и 

непълнолетни 

мъже жени 

414 192 222 
 

 Брой повтарящи ученици (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Разделение по пол и възраст. 

 

Общ брой 

 деца 

 

Малолетни и 

непълнолетни 

мъже жени 

4 4 0 

 
 

 От представения в табл. 1 брой обхванати деца, колко имат проблеми 

с адаптацията в училище и от коя възраст са (Таблица 3).  

 

Таблица 3. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

74 74 0 0 
 

Причини за проблемите с адаптацията на децата. 

Децата и учениците имат проблеми с адаптацията при постъпването в първи 

клас, някои в пети клас и при преместване от едно учебното заведение в друго.  

По същество адаптацията е процес на психично приспособяване на детето към 

качествено променени условия на живот и дейност. Шест-седем годишните деца по 

принцип имат потенциал да се справят с тази промяна, и все пак възникват проблеми. 

 Първата очевидна причина е, че първолакът трябва рязко да измени много от 

досегашните си стереотипи и едновременно да усвои нови, доста по-сложни форми на 

интелектуална активност и социално поведение, при това в напълно непозната 

обстановка. От друга страна, има значими индивидуални различия в способността на 

децата да се приспособяват към нови изисквания. Родителите на първокласниците също 

се различават в своето отношение към училищното обучение и имат различна степен на 

готовност да оказват помощ и подкрепа на детето в учебния процес. Огромно влияние 

има и личността на учителя, която е сбор от неговите качества както в професионален, 

така и в чисто човешки план. 

Причините за проблемите с адаптацията на децата са следните: 

- Качествените разлики между нормите за поведение у дома, в детската 

градина и в училище. 

Още от първия учебен ден детето се сблъсква с много правила и ограничения, за 

съществуването на които до този момент може изобщо да не е подозирало, като много 

от тях  дори са му непонятни, например – не може се ходи свободно из стаята по време 
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на час; трябва да вдигнеш ръка, ако искаш да кажеш нещо; не бива да викаш, да 

прекъсваш другите и т.н.  

- Училищната успеваемост е вторият съществен фактор в приспособяването на 

децата. 

Има най-различни обективни причини, поради които детето отначало може да не 

покаже своите реални способности и постепенно да придобие статута на “неуспяващо”. 

Основните рискови фактори за това са здравословни проблеми на детето или на друг 

член от семейството, лоши битови условия, сериозни финансови затруднения на 

родителите, влошен семеен климат (конфликти между възрастните, продължително 

отсъствие на родител, развод и т.н.). Значително влияние върху успеваемостта оказва и 

самооценката на детето, т.е. собственото му усещане за компетентност в учебния 

процес. В основата си самооценката е субективното чувство за лична ценност 

(себеуважение, себеприемане), което се формира най-вече в резултат на родителското 

отношение. Но в училищна възраст децата започват да отчитат мнението и на другите 

значими за тях хора от заобикалящата среда – а в първи клас това са учителят и 

съучениците. Така че самооценката на децата започва да се влияе и от това, доколко 

умеят да се изявят, да спечелят симпатии и подкрепа, изобщо “да се докажат” в новата 

обстановка. 

- Част от децата за пръв път попадат в конкурентна среда. 

Тази атмосфера може да бъде особено стресираща за деца, на които до този момент 

не се е налагало да отстояват себе си. Конкурентоспособността е качество, което до 

голяма степен се формира от семейната среда. 

Проблеми в адаптацията може да възникнат както от рязката промяна в 

ежедневните стереотипи, така и поради новите отговорности, които поема детето. В 

училище то получава по-голяма независимост, но има и повече задължения – да бъде 

точно, старателно, дисциплинирано, да внимава в час, да умее да се самообслужва и 

т.н. Когато всички тези изисквания се поставят едновременно и детето няма достатъчно 

вътрешни ресурси да се справи, приспособяването отнема повече време и понякога се 

придружава от временен спад в мотивацията за учене. Детето има нужда от помощ, 

когато обичайните в началото проблеми в адаптацията не отшумят. Най-често те са 

свързани с нарушения на дисциплината, понякога и със затруднения в учебния процес. 

Като резултат от променящата се среда и финансово положение, някои деца се 

оказват в ново училище или град понякога дори преди приключването на учебната 

година.  Смяната на местожителството може да е резултат от започване на нова работа, 

преместване при роднини, загуба на дом и много други ситуации, пред които голяма 

част от семействата се изправят. Подобни промени могат да се превърнат в източник на 

стрес най-вече при деца, които са емоционално уязвими.  

Когато семейството се намира в трудна ситуация (родителите започват нова работа, 

имат финансови затруднения и др.),  децата са съпричастни с тревогите на възрастните, 

така както се притесняват и за собственото си положение в новото обкръжение, в 

новото училище, което също е проблем с адаптацията, за разрешаването на който би 

допринесло участието на детето в извънкласните занимания – екскурзии, клубове по 

интереси, спортни състезания и т.н. Всички те ще дадат възможност на детето да 

опознае останалите, да им покаже своите таланти и да трупа положителни 

преживявания заедно с тях. 

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. 

В изпълнение на чл. 4, буква „б“ на РМС № 373/05 юли 2017 г. на територията 

на общината са създадени два екипа за обхват,  лицата от общинска администрация – 
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Брезник, които да участват в двата екипа за съвместна работа на институциите за 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, както следва: 

- В Първи Екип за обхват, с район на компетентност: гр. Брезник – с. 

Брезнишки извор – с. Режанци – с. Гърло – с. Долни Романци – с. Конска – с. 

Муртинци – с. Садовик – с. Ребро – с. Видрица, г-жа Мария Добревска – Зам. 

Кмет на община Брезник / gsm: 0885568323, e-mail: dobrevska_m@abv.bg/, 

със заместник: г-жа Наталия Първанова – ст. експерт „ОКВСТЗСМД“ в 

община Брезник / gsm: 0883333112, e-mail: obbreznik_nparvanova@abv.bg/. 

- Във Втори Екип за обхват, с район на компетентност: с. Ноевци – с. 

Бегуновци – с. Велковци – с. Гигинци – с. Долна Секирна – с. Кошарево – с. 

Слаковци – с. Сопица – с. Непразненци, г-жа Наталия Първанова – ст. 

експерт „ОКВСТЗСМД“ в община Брезник / gsm: 0883333112, e-mail: 

obbreznik_nparvanova@abv.bg/, със заместник: г-н Асен Иванов Асенов – 

кмет на с. Ноевци /тел. : 07753 / 2210; gsm: 0879803258/ 

 

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

 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни пълнолетни 

мъже жени мъже жени мъже жени 

67 15 18 1 9 11 10 
                                 Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Таблица 5. Брой проведени разговори с родители (отразете данните 

разделени по пол).
 1
 

Общо Бащи Майки 

14 1 13 

Забележка: Попълнете на компютър. 

 

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

родителите. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

Малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

11 2 7 1 1 
                                 Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Таблица 7. Брой деца, продължили трайно да посещават училище след 

посещенията и разговорите с родителите им. 

Общ 

брой 

Възраст  

Малолетни непълнолетни 

                                                      
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. 

mailto:dobrevska_m@abv.bg/
mailto:obbreznik_nparvanova@abv.bg/
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деца 
мъже жени мъже жени 

10 2 7 1 0 
                                 Забележка: Попълнете на компютър. 

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

Насилието върху деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическо 

и психическо насилие над детето в семейна среда. Актовете на насилие от семейството 

се пренасят като модел на поведение и в училище. В голямата си част при тези случаи 

детето не получава разбиране и подкрепа, което води до нарастване на проявите на 

насилие и агресия. Преобладаващите случаи на психическо и физическо насилие в 

образователните институции, определят необходимостта от развиване на дейности, 

насочени към повишаване компетентността и на учителите, и на децата за справяне с 

агресивното поведение и конфликтите. В тази връзка в сътрудничество с МКБППМН са 

директорите получаваме своевременна информация за картотекираните ученици с 

рисково поведение или от непълни семейства, със сериозни образователни, личностни 

проблеми и проблеми, свързани с адаптирането им, създаващи реални предпоставки за 

отклонения в поведението и възникване на трудности в хода на учебно-възпитателния 

процес.  

Таблица 8. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към МКБППМН за 

консултиране на деца и родители 

2 2 

„ Агресията и 

автоагресията на 

хиперактивните 

деца” 

1 

1 1 
„Проблемни деца в 

приемни 

семейства” 

1 

1 1 
„Насилието в 

училище и извън 

него” 

0 

1 1 
„Асоциални прояви 

и последствията от 

тях” 

0 

1 1 
”Деца, ученици   и 

спорт срещу 

Наркотиците” 

0 

1 1 

„Запознаване с 

дейността на 

МКБППМН и 

Закона за 

БППМН”, 

0 

 

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 

5 0 0 

 

 В  училищата  на  територията  на  Община  Брезник МКБППМН съвместно с    

Училищните  комисии   по превенция и представители на Отдел „Закрила на детето” 
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се обучават децата по правата им съгласно ЗЗД, Конвенцията на ООН за правата на 

детето, провеждат се беседи и лекции, с цел повишаване информираността на децата по 

проблема насилие. Проведени са срещи – разговори с деца и родители, с цел 

запознаването им със Закона за защита срещу домашното насилие. 

Съобразно всички правомощия на комисията, визирани в чл. 10, ал. 1 от 

ЗБППМН, МКБППМН се занимава с проблемите на малолетни и непълнолетни на 

възраст от 8 до 18 години, извършили престъпления и освободени от наказателна 

отговорност съгласно чл. 61 от Наказателния кодекс и делата им са изпратени за 

разглеждане от МКБППМН; непълнолетни, извършили правонарушения, за които по 

друг закон или указ се предвижда налагане на възпитателна мярка. 

 УКП  към училищата на територията на общината, съвместно с членовете на 

МКБППМН, със социалните работници от О „ЗД” провеждат дискусии, обсъждания, 

ролеви игри, в продължение на отчетната година.  

През отчетния период в КК - помощен орган на МКБППМН, се е оказвала 

професионална подкрепа на деца и родители, които са регистрирани в Детска 

педагогическа стая. 

Педагогическият съветник и класните ръководители имат съществена роля и  

определено място в процеса на превръщане на българското училище в хуманна и 

демократична институция и имат важна роля в работата на МК. Педагогическия 

съветник осъществява дейности с изключително педагогическо значение за отделния 

ученик. Дейността му е насочена към ученика и неговата индивидуалност. Той помага 

за: по-успешното преодоляване на възникващи затруднения от образователно естество; 

социализирането на ученици от семейства със затруднения, ученици без семейства, 

ученици с отклонения в социалното си поведение. Част от работата на класния 

ръководител е да формира у учениците  култура за цялостна представа на света, 

обществото, социалните отношения и мястото на отделната личност като член на 

общността; да работи за подобряване на дисциплината в училище и намаляване броя на 

безпричинните отсъствия; да изгражда у ученика социални качества, умения да общува 

и да цени това, което му предоставя училището; да работи и да набелязва мерки за 

осъществяване на дейности за намаляване проявите на агресия сред учениците. 

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни (в печатен вид.  Ако е необходимо, добавете редове): 

Общественият съвет е форма на граждански контрол в образованието. Той 

включва в състава си по един представител на финансиращия орган, а именно 

Председателя на МКБППМН и зам. кмет е член на ОС на СУ „В. Левски”, а ст. 

експерта е член на ОС на ОУ „ Хр. Смирненски”. Чл. 269, ал. 1, т. 2 от ЗПУО дава 

право на Обществения съвет да участва в работата на Педагогическия съвет при 

обсъждане на програмите за превенция за ранното напускане на училище и програмата 

за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвимите групи. Именно в тази посока е насочена съвместната работа на МКБППМН и  

Обществените съвети към двете училища на територията на община Брезник.  Засилена 

е ролята на родителите в дейността и развитието на учебното заведение. Осигурена е 

възможност финансиращият орган да упражнява постоянен мониторинг върху 

дейността, приходите и разходите. Дава възможност на учениците да се включат в 

процеса по взимане на решения. ОС: 

- участва в работата на ПС при обсъждането на програмите за превенция на ранното 

напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи 

- участва в предприемането на мерки, относно безопасността и благополучието на 

децата и т.н. 

 

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските 

деца.  

 

1.2.1. Превантивна работа с родители. 
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Образователната интеграция на ромите може да се реализира ефективно, само 

когато от най-ранна възраст децата и учениците имат достъп до качествено 

образование и обучение и когато този процес е в симбиоза с внедряване на нови 

подходи и иновативни форми на обучение и мерки за мотивиране и стимулиране. Това 

е предпоставка за успешната им реализация във всеки последващ аспект от живота: в 

професионален план, в семейството и в социалните взаимоотношения на всички нива.  

За постигането на значими и устойчиви резултати в сферата на образователната 

интеграция на деца и ученици от маргинализирани общности, включително роми в 

община Брезник се реализира проект „Подкрепа за предучилищното възпитание и 

подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник”, по договор № 

BG05M2OP001-3.001-0041, по Оперативна програма „Наука и образование за 

интелигентен растеж“ от новия програмен период 2014-2020 г. със срок на изпълнение 

от 27.07.2016 г. до 27.09.2018 г., на стойност: 260 305.57 лева. Изпълнението му ще 

доведе до постигане на всяка една от стратегическите цели, определени в Стратегията 

за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства 2015 - 

2020 г., а именно:   

 Пълноценна социализация на деца и ученици от етническите малцинства; 

Гарантиране на равен достъп до качествено образование за децата и учениците 

от етническите малцинства;  

 Утвърждаване на интеркултурното образование като неотменна част от процеса 

на модернизация на българската образователна система;  

Специфични цели:   

 Подобряване на образователната среда и повишаване на качеството на 

обучението в ДГ „Брезица“;  

 Подобряване на условията за равен достъп до предучилищна подготовка и 

възпитание ; 

  Допълнителни занимания с деца, за които българският език не е майчин - 

взаимно опознаване на децата от различни етноси и възпитаването им в дух на 

толерантност;  

  Работа с родители и включване на родителите във възпитателния процес - 

създаване на условия за успешна социализация на децата от етническите 

малцинства и/или от маргинализирани групи;  

 Преодоляване на негативни обществени нагласи, основани на етнически 

произход.  

      Основната цел на проекта „Подкрепа за предучилищното възпитание и 

подготовка на децата в неравностойно положение в община Брезник” е 

постигането на значими и устойчиви резултати в сферата на образователната 

интеграция на деца от маргинализирани общности, включително роми, чрез: 

повишаване на качеството на образованието в ДГ „Брезица“, подобряване на условията 

за равен достъп до предучилищна подготовка и възпитание, създаване на условия за 

успешна социализация на децата от етническите малцинства и възпитаването им в дух 

на толерантност, работа с родители и засилване на мотивацията на деца и родители за 

участие в образователния процес, преодоляване на негативни обществени нагласи, 

основани на етнически произход. Основните дейности са свързани с постигането на 

целите и са: Подобряване на образователната среда в ДГ „Брезица“  за повишаване 

качеството на обучението и подобряване на резултатите от него; Допълнително 

обучение по български език за деца, за които българският език не е майчин;  

Съхраняване и развиване на културната идентичност на децата от етническите 

малцинства в интеграционна мултикултурна среда; Работа с родители и насърчаване 

участието на родителите във възпитателния процес;  Преодоляване на негативни 

обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност. 

Мултикултурен обмен. Резултатите  ще доведат до повишаване на броя  на успешно 

интегрираните чрез образователната система децата от етническите малцинства в 

община Брезник. 
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Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите. 

Видове дейности Бащи Майки 

Организиране и 

провеждане на 4 Кръгли 

маси и 3 обучителни 

семинари 

20 64 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

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 

1 Превенция на заболявания. 

1 Отговорно родителство 

1 Училище за родители 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

В изпълнение на Общинска Програма за превенция и борба срещу злоупотребата 

с наркотични и психоактивни вещества се извършиха дейности,  съвместно с отдел за 

Закрила на детето, УКП и органите на МВР в часовете на класния ръководител. 

Разпространяваха се бюлетини : „Как да предпазим децата от наркотиците”, „Моето 

дете не взима наркотици – Сигурни ли сте?” и др. 

На територията на Община Брезник  няма регистрирани случаи на деца,     

употребяващи наркотични и психоактивни вещества, което е потвърждение за 

ефективната работа на членовете на Местната комисия за БППМН, следвайки 

Общинската Програма за превенция и борба срещу злоупотребата с наркотични и 

психоактивни вещества.  

 

Таблица 12. 

Брой мероприятия за превенция на 

употребата на наркотични 

вещества, алкохол и тютюнопушене 

Теми 

1 
„Дрогата – търсена, преследвана и 

опасна” 

1 „Алкохолът и тютюнопушенето” 

1 
„Психически зависимости сред 

учениците. Защо се прибягва до тях?” 

1 

„Полицай в училище” – часове за 

разясняване на вредата от употреба на 

наркотици 

1 

Превенция на употрeба на наркотични 

вещества – Посещение на театралната 

постановка "Спасителят"  на Театрална 

формация „Улична банда“ от София 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

Борбата с трафика на жени и деца изисква продължителни усилия - най-вече за 

премахване на първопричините, като:  

 липсата на информираност; 

  бедността; 

  и липсата на икономически възможности. 

В изпълнението на Програмата за дейността на МКБППМН за 2016 год. в КК са  

се разпространявали следните информационни материали: „Отвори очи! Трафик на 

хора – 10 отговора”  и „Наръчник за бягство от къщи – хватки само за момичета”, с 
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цел превенция на трафика на хора и трудовата експлоатация. 

 

Таблица 13. 

Брой мероприятия за превенция на 

трафика на хора 

Теми 

1 – в КК към МКБППМН Отвори очи! Трафик на хора – 10 

отговора”  
1 – в КК към МКБППМН Наръчник за бягство от къщи – хватки 

само за момичета 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

Таблица 14. 

Брой мероприятия за превенция на 

противообществени прояви и 

престъпления по жп-транспорта  

Теми 

0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

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 

Дейности 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 на МС № 373 от 

05.07-2017 г. 

 

Брой проведени общински 

стратегии на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

Дейности по Механизма 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 16. 

Брой спортни мероприятия Теми 

Общински спортен празник Превенция на зависимости сред малолетни и 

непълнолетни - Проведен Общински спортен 

празник  под мотото „Спорт за всички” 
Забележка: Попълнете на компютър.Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 17.  

Брой мероприятия за здравно 

образование 

Теми 

1 Превенция на заболявания 

1 ,,Толерантно поведение в клас,, 

1 ,,Лична хигиена, заболявания и външен вид,, 

1 ,,Наркотици, алкохол и тютюн – опасните 

заблуди,, 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 
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Таблица 18.  

Брой мероприятия за сексуално  

образование 

Теми 

1 Семейно планиране и сексуално здраве 

1 ,,Рисково сексуално поведение и превенция на 

венерически болести,, 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 19.  

Брой мероприятия за превенция на 

ранни бракове 

Теми 

1 Раните бракове – интердисциплинарен 

проблем. 

1 Превенция на раните бракове 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

Таблица 20.  

Брой обучения за отговорно 

родителство 

Теми 

1 Училище за родители 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

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

От месец януари 2013 год. в община Брезник е реализирана социалната услуга 

„Здравен медиатор” – ефективен модел за подобряване достъпа на ромите до здравните 

и социалните служби и има назначен „Здравен медиатор”, който оказва активно 

съдействие в работата на МКБППМН и в усилията на личните лекари за обхващане на 

бременните жени, за подготовката им за отговорно родителство и за повишаване на 

сътрудничеството между институциите и ромите. 

 

Таблица 21. 

Брой обучение съвместно със 

здравни медиатори 

Теми 

2 Работа с РЗИ –гр. Перник, ТЕЛК- гр. Перник и 

Фондация ,,П. У . Л . С“ 

1 Работа с РЗИ – гр. Перник, МЦ,, 

МОЛИМЕД“АД-ГР. София, д-р Пламен 

Луканов 

1 РЗИ- гр. Перник, ДГ,, Брезица“- гр. Брезник 

НПО- ,, СОНИК СТАРТ“- Гр. София 

1 Работа със специалист гинеколог, Отдел,, 

Закрила на детето“- гр. Брезник и НАП- гр. 

Перник 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 22. 

Брой мероприятия с НПО Теми 
1 – с НПО "Младежко сдружение за солидарно 

общество" гр. Брезник 

Запознаване на младите хора, с публичните 

институции и с правата им като част от 

местната общност и като граждани на 

Република България и на Европейския съюз. 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 23. 

Брой съвместни дейности с ромски 

лидери 

Теми 
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0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 24. 

Брой обучения на ромски семейства Теми 
1 Превенция на заболявания. 

1 Отговорно родителство 

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

 

Таблица 25. 

Родители Настойници Попечители 

Бащи Майки Мъже Жени Мъже Жени 

0 5 0 0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 

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 5 консултации 

Настойници 0 - 

Попечители 0 - 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

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 

1 0 0 0 1 
                                 Забележка: Попълнете на компютър.  

 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия. 

Таблица 28. 

Брой образователни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 ,, Права и 

задължения 

на 

родители и 

ученици,, 

147 61 86 

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

 

Таблица 29. 

Брой социални 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 ,,Взаимоотношения 

в клас,, 

0 61 86 
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1 ,,Толерантно 

отношение към 

учениците със 

СОП,, 

321 243 78 

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

 

Таблица 30. 

Брой здравни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 ,,Признаци 

при 

употреба на 

наркотични 

вещества,, 

147 61 86 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

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 

     
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

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. 

 

Таблица 32. 

Брой общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 Програма за 

превенция на 

насилието и 

агресията сред 

учениците 

0 278 123 

1 Общинска 

програма за 

закрила на 

детето 

10 278 123 

1 Програма за 

дейността на 

МКБППМН 

10 278 123 

1 Общински  

план за  

младежките 

дейности 

2018 г. 

0 0 50 

1 Общински 

план за 

действие за 

интегриране 

на  ромите и 

гражданите в 

50 94 0 
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уязвимо 

социално-

икономическо 

положение в 

община 

Брезник 2016-

2018 г. 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

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 

1 22 39 42 44 
                        Забележка: Попълнете на компютър.  

 

 

Таблица 34. 

Брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение  

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

147 22 39 42 44 
                        Забележка: Попълнете на компютър.  

 

 

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 

5 1 0 1 3 
                         Забележка: Попълнете на компютър. 

 

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 

5 1 0 1 3 
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                         Забележка: Попълнете на компютър 

 

1.4.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната   

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

 

Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в Писмо № 

РД-30-И.04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН. 

 

Таблица 37. 

Брой информационни кампании по 

превенция на наркоманиите, употреба 

на алкохол и тютюнопушене 

Теми Участниц

и 

родители 

Участни

ци 

непълнол

етни 

1 „Превенция на 

зависимости сред 

малолетни и 

непълнолетни“ 

200 123 

 

1 

,,Опасните 

заблуди,, 

0 86 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 38. 

Брой програми за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

1  200 123 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 39. 

Брой проекти за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 40. 

Брой програми за работа със 

семейства в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

1  80 123 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 41. 

Брой проекти за работа със семейства 

в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0  0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 42. 

Брой програми за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

1  80 123 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 43. 

Брой проекти за работа с рискови Теми Участници Участници 
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групи деца. родители непълнолетни 

0  0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 44. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

наркотици. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

5 1 0 1 3 
                          Забележка: Попълнете на компютър.  

 

 

Таблица 45. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

алкохол. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

5 1 0 1 3 
                          Забележка: Попълнете на компютър. 

 

 

Таблица 46. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

тютюпушене. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени Мъже жени 

5 1 0 1 3 
                          Забележка: Попълнете на компютър. 

 

 

Таблица 47. 

Брой деца, консултирани съвместно 

с родители, във връзка с употребата на 

наркотици и алкохол. 

Брой съвместни консултации 

5 12 

Забележка: Попълнете на компютър. 

МКБППМН няма издадени собствени информационно-методически материали на  

по превенция на наркоманиите. 

Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали. 

Видове (плакати, 

брошури, флаери, др.). 

Тираж Теми 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 

Таблица 49. 

Брой проведени 

проучвания за нагласи 

за употреба на 

наркотични вещества, 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 
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алкохол и 

тютюнопушене. 

0 0 0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на наркоманиите, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

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 

0  0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

1.4.5.2. Информационни кампании: 

 

Таблица 51. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 ,,Трафик на хора,,  0 33 0 

1 ,,Децата и 

киберпрестъпленията,, 

0 61 0 

1 ,,Хулигански прояви и 

последици,, 

0 0 86 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на трафика на хора, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

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:   

В Община Брезник няма ЖП транспорт и обекти на БДЖ. 

 

Таблица 52. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”. 0  

Брой разпространени материали 0  

Брой на информационните кампании в училищата 0  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Моля, в случай на издадени собсвени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на престъпленията и 

противообществените прояви, свързани с ЖП транспорта, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 
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 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с 

екстремистки или радикален характер. 

На територията на община Брезник няма малолетни и непълнолетни, принадлежащи 

към радикални и екстремистки групи, няма фенове, извършващи насилие, мотивирано 

на расова, верска и етническа омраза и няма извършени криминални деяния по 

расистки подбуди, или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство 

в радикални групи, или организации, или футболни агитки (ултраси). 

 

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 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

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 
                                 Забележка: Попълнете на компютър.  

 

 

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. 

На територията на община Брезник няма малолетни и непълнолетни, 

принадлежащи към радикални и екстремистки групи, няма фенове, извършващи 

насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза и няма извършени 

криминални деяния по расистки подбуди, или като резултат на споделяне на 

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

агитки (ултраси). 

Таблица 55. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст 

Малолетни непълнолетни 

мъже Жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                                 Забележка: Попълнете на компютър.  

 

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

на техните малолетни и непълнолетни извършители. 
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На територията на община Брезник няма малолетни и непълнолетни, принадлежащи 

към радикални и екстремистки групи, няма фенове, извършващи насилие, мотивирано 

на расова, верска и етническа омраза и няма извършени криминални деяния по 

расистки подбуди, или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство 

в радикални групи, или организации, или футболни агитки (ултраси). 

Таблица 56. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

Малолетни непълнолетни 

мъже Жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                                  Забележка: Попълнете на компютър.  

 

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 

1 Социална политика. 

 

1 Намаляване на детската  бедност. 

1 Създаване на условия за социално 

включване на децата и семействата - 

насочване към програми за заетост 

1 Създаване на условия за социално 

включване на децата и семействата - 

подкрепа на семействата. 

1 Подпомагане, чрез еднократни помощи на 

деца и техните семейства в неравностойно 

положение. 

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Таблица 58. 

Брой инициативи  Теми 

2 Благотворителни базари. 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

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. 

През 2017 г. няма насочвани към Д „СП” и ОЗД  деца с противообществени прояви. 

Таблица 59. 

Общ брой 

деца 

насочени от 

МКБППМН   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                           Забележка: Попълнете на компютър.   

 

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. 

(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):  
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На територията на общината за отчетния период няма деца настанени в СПИ и 

ВУИ, няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, в поправителни 

домове и няма условно осъдени  деца. 

 

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 

0 0 0 0 0 
                                 Забележка: Попълнете на компютър.   

 

3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани. (Попълнете на 

компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):  

Не е оказвана такава помощ. 

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. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове):  

Не е извършвана такава дейност. 

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

(брой, причини).  

 

Таблица 61. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ 0 0 

СПИ 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

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

на педагогически съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал – по какви причини? 

(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма участие. 

 3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетнии 

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

условно осъдени. 

 Няма такива дейности. 

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 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 

Няма такива дейности. 

Таблица 63. 
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 Брой дейности Видове дейности 

Продължаване на 

образованието 

0 0 

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

 

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

Няма такива дейности. 

Таблица 64. 

 Брой дейности Видове дейности 

Уреждане на битови и 

социални проблеми 

0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа. Попълнете на компютър.  

Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма такива дейности. 

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. 
Не е създаден поименен регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в 

общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени, в съответствие с 

Указание на ЦКБППМН   (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.), поради факта че на 

територията на общината няма такива лица. 

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 

0 0 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. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените 

и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е 
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необходимо, добавете редове):  

Чрез справка в съда се получава информация, дали има условно осъдени 

непълнолетни на територията на общината. 

По отношение на осъдените на пробация непълнолетни – няма непълнолетни 

осъдени на пробация за 2017 г. Информацията я получаваме директно от Областна 

служба „Изпълнение на наказанията” – Перник,  към Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията”, сектор „Пробация”, звено Брезник, тъй като  ст. Експерта от Общ. А е 

член на Пробационния съвет към звено Брезник и присъства на заседанията. 

Таблица 66. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

През отчетната 2017 г. са разгледани 4 възпитателни дела и не сме имали 

никакви проблеми с образуването и разглеждането им. 

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. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове):  

На възпитателните дела винаги присъства представител на Дирекция „Социално 

подпомагане“ -  Отдел „Закрила на детето”. 

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. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма допуснати нарушения, констатирани от прокуратурата и съда. 

 

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). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

На всички малолетни и непълнолетни лица, които са с наложена възпитателна 

мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 „поставяне под възпитателен надзор“ са изготвени  Карти за 

оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от 

обществените възпитатели. От Картите е видно, че степента на риска е ниска за 

извършителите на противообществени прояви за всички раздели от Методиката. 

 

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

ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Не сме имали трудности. 

 

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

ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

През изтеклата 2017 година МКБППМН е наложила 1 мярка по отношение на 

родителите или лицата, които ги заместват по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБППМН и не 

сме имали трудности при привеждането й в изпълнение. 
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7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. 

Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

В МКБППМН не е разглеждано второ възпитателно дело на едно и също дете. 

 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

В МКБППМН не е разглеждано второ възпитателно дело на едно и също дете. 

 

7.2.  Наложени мерки на последващите дела. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

В МКБППМН не е разглеждано второ възпитателно дело на едно и също дете. 

 

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

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

на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През изтеклата 2017 година не е прилаган чл. 25 от ЗБППМН, тъй като всички 

решения на МКБППМН са изпълнявани. 

 

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Към МКБППМН като помощен орган функционира „Консултативен кабинет за 

социална превенция“. Той се помещава в общинско помещение с кабинет за 

индивидуални консултации.  

 

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.) (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Кабинета има „Статут за дейността на Консултативен кабинет, като помощен 

орган към МКБППМН“. 

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета). 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Работата на кабинета е пряко свързана с дейността на Местната комисия. 

Посещава се от деца, насочени с решение на тричленен състав при разглеждане на 

възпитателни дела, деца насочени от Училищните комисия за превенция. Много 

съществена е работата с родители.  

За периода януари – декември 2017 г. кабинета е посещаван от деца и родители 

съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 „задължаване да участва в консултации, обучения и програми 

за преодоляване на отклоненията в поведението“ от Закона за БППМН.  

 

3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния кабинет) 

през 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Преминали са 9 деца и 3 родители. Срещите се осъществяват ежемесечно, като 

при необходимост се организират екипно – съвместно с обществените възпитатели, 

родители и социален работник. 

3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

За отчетният период всички отразени конкретни случаи са с успешна 

интервенция, тъй като насочените за работа ученици не са повторили деянията си и не 

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

непълнолетни, и разделени по пол).  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

За 2017 г. на основание чл.13, ал.1, т. 3 е приложено по отношение на 2 

малолетни и 4 непълнолетни. 

 

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

(майки или бащи). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

За отчетният период е приведена в изпълнение мярка по чл. 15, ал. 1, т. 2. на 

един родител – майка.  

 

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

Центъра (консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

Няма заявени консултации. 

 

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

мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния кабинет). 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма. 

 

3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в 

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

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

За отчетният период е приведена в изпълнение мярка по чл. 15, ал. 1, т. 2. на 

един родител – майка, в резултат на което са настъпили положителни поведенчески 

промени.  

 

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

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

работа с деца. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Към МКБППМН работят 4 обучени обществени възпитатели.  

 

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

промяна на асоциалното поведение на децата им. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Трима родители са заявили желание за консултиране относно корекционно – 

възпитателни мерки спрямо децата им.  

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

 

4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Няма. 

4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

За отчетният период е приведена в изпълнение мярка по чл. 15, ал. 1, т. 2. на 

един родител – майка.  

 

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. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): Един случай. 

 

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

чл. 15 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни за 
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позитивна промяна на родителското им поведение. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): Един случай. 

 

7. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра 

(консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове):  

За 2017 година не са насочвани деца за превантивна работа в кабинета. 

 

8. Брой родители, превантивно насочени към Центъра (консултативния 

кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

За 2017 година са насочвани 3-ма родители за превантивна работа в кабинета. 

 

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

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

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През отчетната 2017 г. са консултирани 8 деца в КК към МКБППМН. 

 

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

кабинет), освен мярката по чл.15, т. 2. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

За отчетният период е приведена в изпълнение мярка по чл. 15, ал. 1, т. 2. на 

един родител – майка.  

 

11. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния 

кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма проблеми, относно дейността и функционирането на консултативния 

кабинет.  

 

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 5 4 9 600 

2018 5 

Прогноза за 2019 5 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по 

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

дейността на обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено 

в гр. Хисар, м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Към Местната комисия за БППМН гр. Брезник през 2017 год. работиха четирима 

обществени възпитатели, които изпълняват функциите и задълженията си, предвидени 

в чл. 43 от ЗБППМН и Статута на обществения възпитател и се отчитат ежемесечно  

пред МКБППМН съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗБППМН. Работата им се ръководи и 

контролира от МКБППМН съгласно чл. 42, ал. 2 от Закона за БППМН. 

За целта при всеки отчетен период обществените възпитатели са представяли 
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план за работа с малолетния или непълнолетния, отчет за извършената работа  и 

постигнатия резултат до момента, удостоверения за действително установени срещи с 

класни ръководители, родители и пр. по образец. На всяко тримесечие се провеждат 

срещи с обществените възпитатели, с цел анализиране на тяхната работа, при нужда са 

правени и забележки за коригиране на дейността им. От своя страна възпитателите са 

споделяли за проблеми относно работата си. Осъществяваният  възпитателен надзор се 

прекратява в случаите, когато определеният срок за възпитателен надзор е изтекъл  или 

когато необходимостта от такъв надзор по предложения на обществения възпитател 

отпадне, поради трайна промяна в поведението на малолетния или непълнолетния или 

поради навършване на пълнолетие. 

Обществените възпитатели са подбрани в зависимост от професионалния им 

опит, от личностните им качества и от морала им. Обществените възпитатели се 

предлагат и одобряват на пленарно заседание на МКБППМН от всички членове, чрез 

вземане  решение. 

 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране 

на обществените възпитатели. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

МКБППМН не е имала проблеми при изразходване на средствата за материално 

стимулиране на обществените възпитатели. 

 

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Във връзка с осъществяване на корекционно - възпитателната дейност на 

обществените възпитатели, председателят на МКБППМН периодично осъществяваше 

срещи с цел обсъждане на работата, набелязване на възможни решения на възникнали 

трудности при срещите с детето и с родители му.  

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете 

на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

По време на срещите, целящи повишаване на уменията за по - успешно справяне 

с трудностите, участваха всички обществени възпитатели (четири броя), с които 

МКБППМН работеше през годината. 

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

комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През 2017 г. не сме имали случай на намеса от страна на  кмета и зам. кметовете 

на общината или 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 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, 

м. юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През 2017 г. в МКБППМН работиха четирима обществени възпитатели. Те 

подхождаха професионално към поставените задачи и изпълняваха отговорно своите 

задължения.  

Работата им в Местната комисия беше на високо ниво, затова и оценките за 

изпълнението на възпитателния надзор са положителни. 

 

6.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): Четири, колкото са и обществените възпитатели. 

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

превишава очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 
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В Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните няма обществени възпитатели с „оценка 1“ 

/изпълнението превишава очакванията/. 

 

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

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Всичките четирима обществени възпитатели към МКБППМН през 2017 г. 

получиха оценка 2 „изпълнението изцяло отговаря на изискванията/очакванията“. 

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

винаги отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Няма обществени възпитатели получили „оценка 3” /изпълнението не винаги 

отговаря на изискванията /очакваният/. 

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

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

подобрение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма 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). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Няма 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. (Попълнете 

на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 През отчетната 2017 г. не са провеждани квалификационни мероприятия. 

 

7.1. Теми – брой и видове. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): Няма такива. 

 

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. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

На територията на общината нямаме нито една от изброените по-горе 

институции за настаняване на деца – СПИ, ВУИ, ПД и др. И през тази година продължи 

доброто взаимодействие на комисията с ДПС, Отдела „Закрила на детето”, 

Училищните комисии за превенция, директорите на училища. Борбата срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните изисква целенасочено 

включване на основните педагогически фактори, семейството и обществото, за 

преодоляване на всякакъв вид противоправно и агресивно поведение. 

 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 

постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

В дейността на МКБППМН имаме само един случай на настойник на дете – 

неговата баба по бащина линия. Детето е в риск и има назначен обществен възпитател, 

който е в  много преки взаимоотношения с настойника и резултатите са положителни. 
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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. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 Не са установени никакви нарушения. 

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. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Контролната дейност на територията на община Брезник се осъществява, чрез 

утвърдена мобилна група към Местната комисия за БППМН, състояща се от 

представители на всички институции, занимаващи се с деца на територията на 

общината, в която са включени и обществените възпитатели. Тази мобилна група  

периодично осъществява контрола на питейните и увеселителни заведения и 

компютърните клубове по спазването на Наредба №1 на Общинския съвет, чрез 

Заповед на кмета. Мобилната група контролира и посещаването от малолетни и 

непълнолетни на питейните заведения и интернет клубовете след определения вечерен 

час. Извършени са няколко проверки за отчетния период и не са установени 

нарушения. 

Ст. експертът по „ОКВСТЗСМД“ участва в екипа по Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца – жертви или в риск от 

насилие и взема участие в предприемането на различни предписания при кризисни 

интервенции по отношение на констатираните случаи, много от които се препращат за 

консултации в Консултативния кабинет за социална превенция. През отчетната 2017 г. 

екипът е работил по няколко случая на деца – жертви или в риск от насилие. 

 

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване 

на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати 

резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Ст. експертът по „ОКВСТЗСМД“ участва във всички мобилни групи и екипи, 

действащи на територията на общината съвместно със социалните работници от О 

„ЗД”, ИДПС и др. представители на местните институции. 

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не сме имали никакви проблеми при осъществяване на контролната си дейност.  

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Ст. експертът по „ОКВСТЗСМД“ участва в предприемането на различни 

предписания по отношение на констатираните случаи, много от които се препращат за 

консултации в Консултативния кабинет за социална превенция. 

 
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 (АКО ИМА ТАКИВА)? 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не са правени предложения през 2017 г. от МКБППМН. 

 
VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.  

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и 
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корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните 

органи и организации: 

 

1. Инспектори ДПС – брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

 За съжаление през 2017 г. Инспекторът ДПС беше в продължителен болничен 

отпуск и осезаемо се чувстваше неговото отсъствие.  

2. Училища и детски градини. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

 ,,Толерантно поведение в клас,,; 

 ,,Лична хигиена, заболявания и външен вид,,; 

 ,,Наркотици, алкохол и тютюн – опасните заблуди,,; 

 ,,Рисково сексуално поведение и превенция на венерически болести,, 

 ,, Права и задължения на родители и ученици,,; 

 ,,Толерантно отношение към учениците със СОП,,; 

 ,,Признаци при употреба на наркотични вещества,,; 

 „Опасните заблуди,, 

 ,,Трафик на хора,,; 

 ,,Децата и киберпрестъпленията,,; 

 ,,Хулигански прояви и последици,, 

          И през 2017 год. Местната комисия продължи съвместната си дейност с 

педагогическия съветник и училищните  ръководства. Директорите на учебните 

заведения сезират общината, респективно  МК  за асоциални прояви, извършени от 

малолетни и непълнолетни, относно родители, проявили нехайство към отглеждането и 

възпитанието на децата си. УКП са представили на МК отчет за извършената работа 

през учебната 2016/2017 год., както и план за работата през учебната 2017/2018 год.      

Педагогическият съветник на СУ „В.Левски” е член на МК и е психолог в  

Консултативния кабинет за социална превенция и като такъв той е съпричастен към 

цялостната дейност на комисията. 

  

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и 

теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

             Специалисти от отдел „Социална закрила” са изнасяли многократно лекции и са 

провеждали  беседи с ученици от различни възрасти по проблеми свързани с насилието 

и агресията между учениците, трафика на хора, противообществените прояви и др.  

Съвместно със социалните работници от ОЗД се обсъждат нуждаещите се от 

закрила деца, които живеят в рискова среда и деца, за които се явява необходимост за 

извеждане от средата, също  и за нуждаещите се от конкретно-битови и образователни 

услуги. 

 

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

С тези институции комуникираме в писмена форма, що се отнася до 

непрекъснатия поток от постановления за отказ да се образува наказателно 

производство и насочването им към МКБППМН за налагане на възпитателни мерки. И 

отново в писмена форма подаваме информация до Районната прокуратура за дейността 

на МКБППМН. Ежегодно се подава информация на Районната прокуратура за Плана за 

контролната дейност на община Брезник през учебната година и протоколите от 

проверките по училища, касаещи задължителната предучилищна подготовка на децата 

и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст, обхвата и 

задържането на подлежащите деца и ученици.  

 

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

и др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
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На територията на общината няма Център за подкрепа за личностното развитие. 

 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Местната комисия за БППМН – община Брезник  работи  в екип и в пълен синхрон 

с всички организации и институции, намиращи се на територията на общината и 

работещи с деца : Детска педагогическа стая; Отдела за Закрила на детето; Училищните 

комисии запревенция; Бюро по труда; Народно читалище “Просвещение 1870”; 

Обединен спортен клуб; Районна прокуратура и др. 

Осъществява се непрекъснато взаимодействие в посока превантивна дейност; 

решаване на възникнали проблеми; откриване на малолетни и непълнолетни, които се 

нуждаят от помощ, грижа и социална подкрепа; предприемане на мерки за защита, 

развитие и реализация; осигуряване на консултации на деца и родители. 

Съществува координиране на всички социално – педагогически фактори на 

територията на общината в борбата срещу насилието, престъпността, защита правата на 

децата, утвърждаване на дейности, алтернативни на асоциалното и девиантно 

поведение, превенция на наркомания , тютюнопушене и алкохол. По-важните 

мероприятия, организирани съвместно с другите институции на територията на община 

Брезник по социално-превантивната дейност са проведените инициативи: ученически 

изложби, специализирани лекции в общинските училища за същността на болестта 

СПИН, нейното разпространение и предпазните мерки.  

Периодично се провеждаха срещи по проблема на насилието сред учениците в 

училищата с Директорите на училищата, педагогическия съветник, отдела “Закрила на 

детето”,  с цел да се повишат компетенциите и практически умения за оценка на риска 

от насилие, също и да се повиши ролята на УКП в работата по превенция на насилието. 

Периодично се  информираше  местната власт за проблемите на насилието над деца на 

територията на общината. Увеличен е броя на информираните семейства относно 

рисковете, които крие насилието над деца и предприемане мерки за закрилата им. 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите. (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове): 

Не са организирани през 2017 г. 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните 

семинари. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не са участвали. 

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! (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 Не е участвал. 

 

Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Плануваните средства за 2017 г. по Наредба № 3 на ЦКБППМН са в размер на 

3 500 лв., а изразходваните средства са в размер на 2 735 лв. 

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на 

местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата 68: 
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Имена , адреси  и телефони за връзка : 

 Председател на МКБППМН: Мария Добревска - Зам. Кмет на община Брезник 

                                                       Тел.: 07751/ 38 05; 07751/ 24 34 

                                                       GSM: 0885568323 

                                                       е-mail: dobrevska_m@abv.bg 

 

 Ст. експерт „ОКВСТЗСМД”: Наталия Първанова 

                                                       Тел.: 07751/38 56  

                                                       GSM: 0883 333 112 

                                                       е-mail:obbreznik_nparvanova@abv.bg 

 

 Инспектор ДПС: Пламен Георгиев 

                                                      Тел.: /07751/ 21 51 

           GSM: 0895417178 

 Гл. социален работник  О “ЗД”:  Емилия Мартинова 

                                                      Тел.:/07751/ 21 95 

 Консултативен кабинет за социална превенция към  

МКБППМН гр. Брезник, пл. „Девети септември”, №1,  

 Евелина Антова - психолог           

       Тел.: 0888224922  

 

 

Изготвил: Наталия Първанова, Ст. експерт „ОКВСТЗСМД”    

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 2017 

г.  – общо (в лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 2017 

г. – общо (в лева) 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2018 г. – общо (в лева) 

 

Необходими 

средства за 2019 г. 

– общо (в лева) 

 

25 450.00 

 

21 741.00 28 800.00  29 000.00 


