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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

П Р О Г Р А М А 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН 

ЗА 2016 г. 

 

Усилията на Местната комисия за БППМН през 2016 г. ще бъдат насочени в 

посока ефективност на превенцията на противообществените прояви, акцент върху 

корекционно-възпитателния аспект на дейността на комисията, както и пълноценно 

взаимодействие с институциите и организациите, имащи пряко или косвено отношение 

към дейността на Местната комисия за БППМН.  

 

Основни задачи: 

 

1. Акцент върху превенцията на противообществените прояви посредством 

установена вече практика, както и прилагане на нови и различни форми и проявления 

на дейността на Местната комисия за БППМН.  

2. Пряка връзка и координирано взаимодействие с Инспектор ДПС, Отдел 

“Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” - Перник, Училищните 

комисии за ПППМН и др.  

3. Своевременно и обективно разглеждане на постъпили материали от 

Централната комисия за БППМН, МВР, Съд, Прокуратура, както и жалби и сигнали 

постъпили от длъжностни лица и граждани.  

4. Участие в работни срещи и сътрудничество при организиране на семинари, 

свързани пряко или косвено с дейността на комисията. 

 

Дейности и мероприятия за реализация на основните задачи: 

 

 

1. Изготвяне на Отчет за дейността на Местната комисия за БППМН до 

Централната комисия за БППМН за 2015 г., до Кмета на община Брезник и до 

Председателя на Общински съвет Брезник 

Срок: 08 февруари 2016 г.  

Отг.: Секретар МКБППМН 

 

2. Приемане Програма за дейността на МКБППМН за 2016 год.  

Срок: 08 февруари 2016 г. 

Отг.: Секретар МКБППМН  
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3. Изготвяне на електронен отчет Формуляр – У-Противообществени прояви за 

календарната 2015 г. до Териториално Статистическо бюро – Перник за дейността на 

МКБППМН.  

Срок: 08 февруари 2016 г. 

Отг.: Секретар МКБППМН и ИДПС 

 

4. Провеждане на периодични заседания на МКБППМН за 2016 год.  

Срок: постоянен за 2016 год. 

Отг.: Секретар МКБППМН 

  

5. Системен контрол и проверка за спазване на нормативната уредба и законово 

регламентираните процедури заложени в Закона за БППМН.  

Срок: постоянен  

Отг.: Секретар МКБППМН 

  

6. Превантивност по отношение на работата с деца, намиращи се в 

неблагоприятна за тях среда, създаваща предпоставки и нагласи за извършване на 

противообществени прояви.  

Срок: постоянен  

Отг.: Соц. работници в отдел “ЗД”, 

УКПППМН, Общ. възпитатели, 

Секретар МКБППМН 

  

7. Организиране и провеждане на различни мероприятия и инициативи за 

утвърждаване на човешките добродетели в учениците.  

Срок: постоянен  

Отг.: Секретар МКБППМН, членовете 

на КК и обществените възпитатели  

 

8. Местната комисия за БППМН съвместно с Гл. соц. работник “Закрила на 

детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Перник и ИДПС : 

- работа с малолетни и непълнолетни деца в риск и техните семейства, 

нуждаещи се от консултации и грижа относно тяхната социална защита, развитие и 

реализация;  

- сътрудничество и взаимодействие при разглежданите от Местната комисия 

възпитателни дела по Глава ІІІ от Закона за БППМН и привеждане в изпълнение на 

мерки по чл. 13 и чл. 15 от същия закон;  

- осигуряване на социална подкрепа при осъществяване на реинтеграцията за 

връщане на деца в семейна среда. 

Срок: постоянен  

Отг.: Секретар МКБППМН, ИДПС, 

Обществени възпитатели, Гл. соц. 

Работник и соц. работник към О 

“Закрила на детето”  

  

9. Местната комисия за БППМН съвместно с Училищните комисии за ПППМН 

проучва:  
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- причините за противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

от съответното училище;  

- факторите, застрашаващи сигурността на учениците;  

- проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна среда.  

Срок: постоянен  

Отг.: Секретар МКБППМН и 

председателите на УКПППМН  

 

10. Съвместна превантивна дейност на Местната комисия за БППМН, инспектор 

ДПС и училищата:  

- организиране на семинари във връзка с превенцията на наркотичните вещества 

и противообществените прояви, като следствие от тях;  

- организиране на лекции във връзка с агресията в училищата, трафика на хора, 

употребата на наркотични вещества, тютюнопушене, алкохол и др.;  

- насочване на родители и деца към Консултативния кабинет за социална 

превенция.  

Срок: постоянен  

Отг.: Секретар МКБППМН, Инспектор 

ДПС, Училищните комисии за ПППМН 

  

11. Участие на Инспектор ДПС в дейността на Местната комисия за БППМН:  

- представя необходимата информация относно структурата, динамиката и 

тенденциите в развитието на детската престъпност;  

- прави конкретни предложения за въздействие върху малолетните и 

непълнолетните водени на отчет в Детска Педагогическа стая (ДПС).  

Срок: постоянен  

Отг.: Инспектор ДПС 

 

12. Контрол и ръководство на дейността на обществените възпитатели.  

Срок: постоянен  

Отг.: Секретар и членове на 

МКБППМН 

 

13. Да се осъществи рекламна и комуникационна кампания сред младите хора и 

техните родители, представяща опасностите от употребата на наркотични вещества. 

                                                   Срок : Постоянен 

Отг.: Секретар МКБППМН, Инспектор 

ДПС, Училищните комисии за ПППМН 

  

14. Организиране и провеждане на Общинския спортен празник  под мотото  

„Спорт за всички” под патронажа на Кмета на града. 

                                                         Срок :  м. май 2016 год. 

Отг.: Секретар МКБППМН 

  

15. Извършване на проверки и контрол  на питейните и увеселителни заведения,  

игралните клубове и компютърни зали по спазване на Наредба № 1 на Общински съвет. 

                                                         Срок : постоянен 

Отг.: Секретар МКБППМН 
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16. Провеждане на обществени дебати по проблемите на агресията  и насилието,   

трафика на хора  и наркотиците с деца и родители, набелязване на предприеманите 

мерки, тяхната ефективност и резултатност. 

                                                         Срок : постоянен 

Отг.: Секретар МКБППМН, членове на 

КК, Инспектор ДПС и УКПППМН 

  

17.  Работа с родителите по проблемите с домашното насилие, агресията,  

трафика на хора и с наркотиците. 

                                                                          Срок : постоянен 

Отг.: Секретар МКБППМН и 

УКПППМН и Мултидисциплинарния 

екип за взаимодействие при кризисна 

интервенция 

 

18. Да се осъществява постоянен мониторинг по употребата на наркотици и  

психоактивни вещества, оценка на разпространението и тенденциите на употреба на 

наркотици в града и проблемите, свързани с тях. 

                                                         Срок : постоянен 

Отг.: Инспектор ДПС, обществените     

 възпитатели 

 

 

 

 

Изготвил: Н. Първанова – И. Д. Секретар на МКБППМН 
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