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Община ПАЗАРДЖИК  

4400 Пазарджик бул.”България” N2, Тел:(034) 44 55 01, 

Факс:(034)44 24 95 

e-mail: secretary@pazardjik.bg 

 

Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните 
ул. „Пейо Яворов” № 2, ет. 3, тел. 448 – 557 

mkbppmn_pz@abv.bg 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ 2020 г. 

 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 
Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, МКБППМН всяка година 

представя отчет за дейността си пред кмета, Общинския съвет и ЦКБППМН. 

При подготвянето на отчета за 2020 г. стриктно са следвани указанията и 

структурната рамка на ЦКБППМН. 

 

1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, 

ал. 2 от ЗБППМН).  

МКБППМН при община Пазарджик е изградена съгласно чл.6, ал.2 от ЗБППМН 

и е утвърдена със заповед на кмета на Общината. Състои се от 14 членове. 

Председател - Петър Петров, зам.-кмет на Община Пазарджик. 

Зам.-председател - Гергана Табакова, директор на Дирекция „Образование и 

култура” в общинската администрация. 

Секретар - Бисерка Трайкова. 

Членове - Ива Дерменджийска-Забуртова - директор на Дирекция „Канцелария 

на кмета и административно обслужване” в Община Пазарджик, Валентина Кайтазова - 

началник на  Регионално управление на образованието, Николета Узунова – началник 

на ОЗД към Дирекция „Социално подпомагане”, Вера Божилова - ИДПС в РУП-

Пазарджик, Марияна Шотева – председател на Административен съд, д-р Надя 

Палийска - РЗИ, Гергана Бенева - Дирекция „Бюро по труда”, Валентина Гешева – 

Фонд за превенция на престъпността ИГА, Гергана Царска - юрист, Петя Точкова – 

психолог и Николай Лазаров – педагог. 

За решаване на текущи въпроси, съгласно чл.7, ал.1 от ЗБППМН, МК е избрала 

бюро, в което участват председателят, зам.-председателят, секретарят на МК, 

началникът на Регионалното управление по образование и педагог. 

 

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на 

служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 

Секретарят на МК е щатен съгласно чл.6 ал.3 от ЗБППМН и е на служебни 

правоотношения. 
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ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

Дейността МКБППМН е регламентирана в чл. 10 от ЗБППМН. Местната 

комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на 

Общината, разработва програми за работа с малолетни и непълнолетни за 

предотвратяване и противодействие на противообществени прояви и  престъпления, 

работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на 

малолетни и непълнолетни. 

 

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. 

В Община Пазарджик в изпълнение на Механизма работят 25 екипа за обхват, 

определени от началника на РУО. Те осъществяват дейности по идентифициране на 

деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, които не са 

обхванати в образователната система и са отпаднали от училище. 

През 2020 година в Община Пазарджик за обхват са 4524 деца, родени от 2005-а 

до 2016 година. ученици. От тях 3001 са в чужбина. Отпаднали от образователната 

система преди учебната 2020/2021 година са 1414 ученици, а от началото на учебната 

2020/2021 година отпадналите са 135. 

В чужбина са 4433 ученици. В риск са 336 ученици. Никога незаписвани в 

училище са 94. 

 

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

МКБППМН: 

Секретарят на МКБППМН е определен за координатор на територията на 

Община Пазарджик. Член е на 24-и екип, обхващащ квартал «Изток», където учениците 

с риск от отпадане са най-много. 

МКБППМН не организира самостоятелни обходи. 

Често при разглеждане на възпитателните дела попадаме на деца, които трайно 

са отпаднали от образователния процес или никога не са ходили на училище. В 

процесса на работа на  обществения възпитател с детето се търсят възможности за 

включването в образователния процес. 

 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и 

родители 

5 5 

Поради извънредното положение и установените противоепидемични мерки в 

условията на Covid-19 планираните две общи срещи с директорите на училищата и с 

психолозите и педагогическите съветници не се проведоха присъствено. На тези 

регулярни срещи всяка година се напомня за дейността на МКБППМН, инициативите, 

които провежда, както и за възможностите за консултиране на деца и родители. 

Представят се темите за беседи, информационни срещи, дискусии, тренинги, ролеви 

игри, филми във връзка с превантивната дейност на МКБППМН в училищата. 

В началото на учебната 2020/2021 материалите бяха изпратени по имейл на 

всички 46 училища в Община Пазарджик – 40 общински и 6 държавни. 
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Срещите с педагогическото ръководство, психолозите и педагогическите 

съветници се осъществяваха индивидуално при възникване на конкретен проблем с 

малолетен или непълнолетен. 

 

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 

 

38 деца 

456 работни срещи – по една на месец за всяко дете 

 

- Непосещаване на 

училище;  

- Невключване в 

онлайн обучение; 

- Риск от отпадане; 

- Агресивно 

поведение в 

училище и в 

социалните мрежи; 

- Асоциално 

поведение. 

           През отчетния период на 38 деца е била наложена мярка „работа с обществен 

възпитател”. Във връзка с това всеки месец се провеждат срещи с класния ръководител 

и психолога/педагогическия съветник в съответното училище. Обществените 

възпитатели проследяват как се справят децата в училище – посещават ли редовно 

учебни занятия, имат ли трудности в общуването, каква е успеваемостта. 

 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

дани. 

През отчетния период МКБППМН не е осъществила пряко взаимодействие с 

Обществени съвети към училищата. 

 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

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

настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 430 

 

 

 

 

Училище за родители 

Работилница за родители 

Консултации за повишаване на родителския 

потенциал 

Родителски срещи 

Настойници 4 Консултации за справяне с кризисни ситуации 

Попечители - - 
 

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

4 3 1 
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           Голяма част от децата с асоциално поведение се отглеждат от лица, заместващи 

родителите - баба, дядо, роднина, но без да са законно упълномощени за това. Данните, 

посочени в таблицата, са за малолетни и непълнолетни лица, настанени в  ЦНСТ. 

 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

 

            МКБППМН залага на реализирането на превантивни програми сред учениците с 

цел тяхната информираност за рисковете, пред които са изправени,  както и законовата 

отговорност, която носят предвид възрастта им. Същевременно  разработи нови 

програми, акцентиращи върху позитивните взаимоотношения, социалната 

компетентност, емоционалната интелигентност и израстването на децата като 

личности. 

 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой 

на 

темит

е 

Названия на 

темите 

Брой 

участни

ци 

родители 

Брой 

участниц

и 

малолет

ни 

Брой 

участници 

непълнолет

ни 

Образователни 5 I „Училище за 

родители”: 

1. Общуването – 

ключ към добрите 

взаимоотношения. 

2. Агресията – 

проблеми и 

решения. 

3. Добра майка ли 

съм? Ролята на 

бащата. 

4. Защо детето не 

ме слуша? 

Изкуството да 

казваме „Не”. 

5. Топли и 

„отровни” 

родителски 

послания. 

6.Бабата и дядото в 

семейния пъзел. 

7. Преход от 

детска градина към 

първи клас. 

8.Детската рисунка 

– какво ни казват 

децата чрез нея. 

9.Детската 

ревност. 

10. Детските 

страхове. 

189 
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11. Трениране на 

успешни родители 

– идеите на д-р 

Томас Гордън. 

II „Работилница 

за родители” 

– родителската 

отговорност, 

ефективно 

общуване, 

поставяне на 

граници, решаване 

на конфликти и др. 

III Партньорство 

по НП ”Участвай 

и променяй – 

родителят, 

активен партньор 

в училищния 

живот” 

IV Програма – 

училища: 

1.Правилата. 

2.Добродетели. 

3.Добри и лоши 

постъпки. 

4.Социални 

умения. 

5.Емоционална 

интелигентност. 

6. Задружен клас. 

7.Решаване на 

конфликти. 

8. Гняв. Справяне с 

гнева. 

9.Умеем ли да 

общуваме 

ефективно? 

10. Общуване без 

агресия. 

Ненасилствена 

комуникация. 

11.Работа в екип. 

12.Взаимоотношен

ия в семейството. 

13. Безопасно 

общуване в 

Интернет. 

14. Опасностите в 

Интернет. 
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202 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

319 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

233 
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V Конкурс „Клас 

на месеца” 

195 

Асоциално 

поведение 

3 1.Противообществ

ени прояви – 

последиците от 

тях. Към кого да се 

обърнем за 

помощ? 

2. Права и 

отговорности на 

мололетните и 

непълнолетните. 

3. Толерантност. 

Приемане на 

различията. 

  130 

Насилие между 

деца 

2 1.Агресията и 

тормозът в 

училище и на 

улицата. 

2. Рисково 

поведение в 

социалните мрежи 

и в реалния живот. 

  68 

Наркотични 

вещества, 

алкохол, 

тютюнопушене 

     

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

     

Престъпления и 

противообществе

ни прояви, 

свързани с жп-

транспорт 

     

Здравни      

Културни      

Спортни                              

Радикализъм
1
      

Общо 10  397 514 431 
           

          Поради въвеждане на извънредното положение във връзка с Covid-19 не бе 

завършен целият цикъл от теми по  програмите „Училище за родители” и 

„Работилница за родители”. 

Конкурсът „Клас на месеца” се проведе само през януари и февруари, а след това бе 

подновен в началото на учебната 2020/2021 година. 

                   
1
 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации 

с екстремистки или радикален характер. 
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          Притесненията и тревогите в условие на глобална несигурност не бива да отменят 

основната цел на училищната институция – образование и социализация на децата. 

Кризата е възможност за изграждане на нови житейски умения при нови обстоятелства. 

Поради това екипът на МКБППМН държи на целите на инициативата „Клас на месеца”, 

чието начало бе поставено преди четири години - превенция на отпадането от училище, 

повишаване активността на учениците и мотивацията за учене, показване на нови 

инициативи и идеи, обогатяване на училищните традиции. Но си поставя и нови цели -  

да стимулира децата да бъдат по-сплотени и да създават заедно, независимо дали са в 

една класна стая или в общо виртуално пространство.В тази различна учебна година, 

когато всички полагаме усилия децата да се справят при новите условия, очакваме от 

тях да ни покажат как общуват помежду си без агресия и как могат да бъдат добри с 

хората. С конкурса искаме да популяризираме добри практики, в които децата на дело 

показват как добрините променят хората и света около нас. 

           Две училища – едно основно и едно начално, се обърнаха за съдействие към 

МКБППМН при реализиране на Националната програма „Участвай и променяй – 

родителят, активен партньор в училищния живот”. Секретарят на комисията 

изготви презентации във връзка с партньорството на родителите в учебно-

възпитателния процес. Поради усложнената епидемична обстановка родителските 

срещи не се проведоха присъствено. В ОУ „Любен Каравелов” презентацията бе 

представена пред родителите на децата от всички начални класове, които са десет на 

брой. Информацията е достигнала до повече от 200 родители. 

           В НУ „Васил Левски” провеждането на родителската среща по програмата бе 

отложена за 2021 г. 
            

Таблица 6. 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой 

на 

темите 

Названия 

на 

темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни      

Асоциално 

поведение 

     

Насилие между деца      

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

     

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

     

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

     

Здравни      

Културни      

Спортни                              

Радикализъм
1 

     

Общо 0     

 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, 

свързани с жп-транспорта, в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на 
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ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на 

компютър):   

 

Таблица 7. 

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  

 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от 

МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

   

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

3 11 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

 5 

   

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 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

   

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

3 11 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

 5 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 
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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 

38 20 18 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

38 20 18 
 

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

           На територията на общината нямаме случаи на прояви свързани с радикализъм. 
 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

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

на техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

           На територията на общината нямаме случаи на регистрирани противообществени 

прояви, свързани с футболни агитки (ултраси).  

 

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по 

представените в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

Афиши „Училище за родители”  

 

 

Табла „Клас от добротворци” 

 

20 

 

 

40 

Подкрепа в грижите и 

възпитанието на децата  

 

Добри дела 

 

          Инициативата „Училище за родители” се провежда от 2017 година. Началото бе 

поставено в две детски градини, постепенно бяха обхванати още четири. През 2020 

година започва провеждането на Училището в нови две детски градини. 

         Продължителността на инициативата е три месеца -  от февруари  до края на 

април. Срещите се провеждат през седмица. Училището завършва с „Празник за деца и 

родители” – деца и родители участват заедно в спортни и забавни игри, а 

организаторите от МКБППМН предоставят за всички тениски с логото на „Училище за 

родители”, книга за всяко дете и благодарствена грамота от името на Кмета на 

Общината.   

          От началото на учебната 2020/2021 година всички класове, номинирани за 

конкурса „Клас на месеца” получават табло „Клас от добротворци”. На него през 

цялата учебна година децата ще вписват добрите си дела и ще ги илюстрират със 
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снимки. В края на учебната година МКБППМН ще събере таблата и ще ги подреди в 

изложба на видно място в града. След това таблата ще бъдат върнати на притежателите 

им. 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед 

създаването на Информационен архив. 

 

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

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

 

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

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. 

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

За отчетния период няма лица от община Пазарджик, които да са настанени във 

ВУИ, СПИ и ПД, както и да са напуснали ВУИ, СПИ и ПД. 

 

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни 

заведения, са осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0   
 

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. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове):  

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 0 0 

ВУИ 0 0 

ПД 0 0 

Приюти за безнадзорни 

деца 

0 0 

Условно осъдени 0 0 
 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи 

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

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

25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, 

професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при 

намирането на работа. Постигнати резултати. 
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Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

     

Неучещи и 

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. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Информирането за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни 

става чрез писма от Районен съд – Пазарджик и справки на секретаря на МКБППМН  в 

съда. 

През 2020 г. в Районен съд – Пазарджик е осъдено едно непълнолетно лице с 

наказание пробация. 

 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 1 

 
 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
 

През 2020 г. МКБППМН е образувала 36 възпитателни дела, както следва: Районна 

прокуратура - Пазарджик – 36. Решени са 19 възпитателни дела. Останалите са 

отложени поради усложненото положение във връзка с пандемията от Covid-19. 

Решените дела са за: 

- кражби на пари, чужди движими вещи, мобилни телефони, оръжие; 

- притежание на наркотични вещества; 

- повреждане на чуждо имущество; 

- блудствени действия; 
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- отправени закани за убийство; 

- хулигански прояви; 

- участие в сбиване, нанасяне на лека телесна повреда; 

- опит за палеж; 

- предизвикване на пожар по непредпазливост. 

Броят на малолетните и непълнолетните извършители на противообществени 

прояви и престъпления спрямо, които са наложени възпитателни мерки, са 29. От тях 

20 са малолетни, а 9 непълнолетни. Момичетата са 4, всичките малолетни. 

Наложените възпитателни мерки по чл.13 ал.1 от ЗБППМН са: 

т.1 предупреждение – 31; 

т.4 поставяне под възпитателен надзор на родителите със задължение за 

полагане на засилени грижи – 30; 

т.5 поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател – 8. 

 

Възпитателните мерките са поставени под съдебен контрол. През 2020 г съдът 

не е заменил наложените от МКБППМН мерки с други. 

 

Разглеждането на възпитателни дела бе извършено при стриктно спазване 

на указанията на ЦКБППМН с изх.№РД 30-И-25/19.05.2020 г.  

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

През последните години е траен проблемът с изготвяне на доклада по чл. 16 

ал.4, т.2 поради затруднения в установяване на местонахождението на извършителите 

на противообществена проява или техните родители/настойници. В тази връзка 

МКБППМН среща подкрепа от РУ Полиция – Пазарджик, ИДПС и районните 

инспектори при издирване и уведомяване на малолетни, непълнолетни и на техните 

родители, за явяване на възпитателни дела и налагане на мерки по смисъла на 

ЗБППМН. 

Зачестяват случаите на възпрепятстване на разглеждане на възпитателните дела 

поради неявяване на малолетните/непълнолетните или техните родители, тъй като са в 

чужбина. В тези случаи разглеждането на възпитателното дело се отлага за друга дата. 

Писмено уведомяваме органите на полицията и търсим съдействие, съгласно ЗБППМН, 

за следващо насрочено възпитателно дело. 

Неявяването на призованите отдалечава налагането на възпитателната мярка от 

датата на извършване на противообществената проява и намалява възпитателния ефект. 

Имаме случаи при които по тази причина се налага прекратяване на възпитателното 

дело по чл. 13 б от ЗБППМН, тъй като са изтекли шест месеца от деянието или от 

издаване на прокурорското постановление, според което преписката е изпратена в 

МКБППМН за налагане на възпитателни мерки по ЗБППМН. 

Макар и в единични случаи, имаме затрудненията при изпълнение на 

наложените възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т.1 – 10 и 11 от ЗБППМН. Родители 

омаловажават наложената мярка по т. 5 „поставяне под възпитателен надзор на 

обществен възпитател”, което създава трудности при изпълнението й. 

Трудности се наблюдават и при изпълнението на мярката по  т. 10 „задължаване 

на непълнолетния да извърши определена работа в полза на обществото”. Те 

произтичат от това, че трудно се намира наставник, който да следи изпълнението на 

възложената на детето работа и да отговаря за безопасността му. 
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2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от 

повторно извършване на противообществена проява от малолетни и 

непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. 

През 2020 г. през два месеца обществените възпитатели правеха „оценка на 

риска“ на децата като част от задължителния им месечен отчет за работата. Това се 

отнася за всяко от децата, на които е наложена мярка по т. 5 от ЗБППМН – „поставяне 

под надзор на обществен възпитател“. 

Изготвени са „оценки на риска” на 38 деца. На 8 от тях мярката е наложена през 

2020, а на останалите – през 2019, но изпълнението й е продължило и през 2020 година. 

 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 
 
1. Наименование на помощния орган.  

            Консултативен кабинет за социална превенция към МКБППМН. 

 

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и 

функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за 

статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на 

Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.)  
Консултативният кабинет за социална превенция има статут и функционира в 

съответствие с изискванията на ЦКБППМН. 

Консултативният кабинет е помощен орган към МК, който осъществява 

индивидуална и групова подкрепа на деца и родители. Оказва помощ и подкрепа на 

деца с проблемно поведение в училище, с девиантно поведение, с наложени 

възпитателни мерки, деца настанени в социални и специализирани институции, деца с 

проблеми при адаптацията и мотивацията за учене, емоционални и поведенчески 

проблеми. Кабинетът подпомага и родителите на деца с психологически консултации, 

програми и тренинги. 

Повечето обществени възпитатели ползват Консултативния кабинет за срещи с 

децата, над които упражняват възпитателен надзор, както и с техните родители. 

Чрез Консултативния кабинет на МКБППМН се организират посещения на 

класове, които гостуват по инициатива на самите училища с цел запознаване с 

дейността на комисията, с видовете противообществени прояви и последиците от 

извършването им. Голям интерес предизвиква участието на учениците в пресъздаване 

на възпитателно дело като те влизат в ролите на извършители на деянието, на родители 

и представител на отдел „Закрила на детето”.  

В Консултативния кабинет се провеждат и интерактивни занимания, в които 

децата се учат как да се справят с гнева, как да разрешат конфликтна ситуация и как да 

общуват без агресия в реалния живот и в социалните мрежи. Интерес представлява и 

възможността да гледат кратки филми с възпитателна цел, които след това дискутират. 

 

 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 
 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от МФ по 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 
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Закона за държавния 

бюджет 

2020 15 15 37752 

2021 16 

Прогноза за 2022 16 

 

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.  
Към местната комисия работят 15 обществени възпитатели. Основната им 

дейност  е в изпълнение на наложени възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 5. По-

голяма част от възпитателите участват като лектори в провеждането на „Училище за 

родители”, а един от тях  е част от екипа, които води „Работилница за родители” по 

програма на УНИЦЕФ, заедно със секретаря на комисията. Възпитатели с 

педагогически опит участват в провеждането на беседи в училищата. 

Обществените възпитатели работят не само с децата, над които упражняват 

надзор, а и с техните родители или баби и дядовци, на чиито грижи са поверени 

маловръстните. Поддържат ежемесечен контакт с класните ръководители и 

педагогическите съветници/психолози в училищата. Редовно осведомяват секретаря за 

промяната в поведението на децата, с които работят, съвместно набелязват конкретни 

мерки.  

Работата си възпитателите отразяват в месечни отчети, придружени с протоколи 

на срещите с малолетните и непълнолетните, индивидуални карти, „оценки на риска”, 

съгласно указанията на ЦКБППМН от началото на 2020 година, които представят на 

секретаря. Изготвят и тримесечни отчети 

Секретарят на комисията осъществява постоянен контрол върху дейността на  

обществените възпитатели съгласно ЗБППМН и всеки месец изготвя и представя 

доклади за дейността им пред председателя на комисията и Бюрото. 

Получават възнаграждения, съгласно Наредба №2 на председателя на 

ЦКБППМН. 

 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  
През отчетния период обществените възпитатели не са участвали в обучения  

поради забраната за организирането и провеждането на такива. 

 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
Квалификационни семинари не са провеждани. 

 

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на 

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

м. юни, 2017 г.  

4.1. Брой изготвени оценки. 
Оценката на дейността на 15-те обществени възпитатели се извършва съгласно 

изискванията по Критерии за подбор и оценка на дейността им, предоставени на 

Националното съвещание през юни 2017 г 

МКБППМН е разработила и собствени критерии за оценка работата на 

обществените възпитатели, приети на пленарно заседание на Комисията. Всеки месец 
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секретарят изготвя обобщен отчет за дейността на обществените възпитатели, на базата 

на който се определят възнагражденията по одобрените критерии. 

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

превишава очакванията).  Няма 

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

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).  

Всички 15 обществени възпитатели са с „оценка 2”  - изпълнението изцяло 

отговаря на изискванията /очакванията/. 

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.  

МКБППМН поддържа добри професионални взаимоотношения и работи екипно 

с всички инспектори от детска педагогическа стая. 

Секретарят на МКБППМН осъществява контакти с инспекторите от ДПС по 

няколко пъти в седмицата, което позволява периодичен контрол. Предоставят се 

информация и справки за случаите, по които работим съвместно. Сътрудничим си и 

при провеждането на беседи в училищата в Община Пазарджик. 

На територията на Общината няма Социално-педагогически интернат и 

Възпитателно училище-интернат, спрямо които комисията да упражнява контрол. 

 

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 

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

Не са установени нарушения в това отношение. 

 

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, 

относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни 

заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения 

вечерен час. Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-

жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.  
Органите на МВР в общината извършват редовни проверки за посещаване на 

питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове от страна 

на малолетни и непълнолетни след определения вечерен час. Представител МКБППМН 

в екипите е инспектор ДПС от РУ - Пазарджик. През отчетния период са извършени две 

проверки с негово участие.  

 

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

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

резултати.  
На територията на Община Пазарджик не са установени случаи на скитащи и 

просещи деца от нашата община. Просещи деца са забелязвани по централните улици 
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на Пазарджик, но след проверка, извършена от отдел „Закрила на детето” към 

Дирекция „Социално подпомагане”,  е установено, че са от община Стамболийски. 

 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

Няма проблеми при осъществяване на контролната дейност на МКБППМН. 

 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви нарушения?  
Поради липса на констатирани нарушения не са сезирани компетентни органи. 

 

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)?  

През изминалата 2020 не са правени такива предложения пред централни 

органи. 

 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 
 
Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и 

корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните 

органи и организации: 

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

Районен съд - Пазарджик няма представител в МКБППМН поради голямата 

натовареност на съдиите. Председател на състава при разглеждането на възпитателните 

дела е адвокатът от Адвокатската колегия в Пазарджик Гергана Царска. Председателят 

на състава участва в срещи с представители на училищата – педагогически съветници, 

психолози, председатели на УКБППМН, изнася беседи пред ученици заедно със 

секретаря на комисията. 

Районна прокуратура - Пазарджик следи дейността на комисията и движението 

на преписките, а комисията редовно писмено уведомява за решенията по приключените 

възпитателни дела. 

 

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

и др. Брой и теми.  
МКБППМН има много добро сътрудничество с Фонд за превенция на 

престъпността ИГА. Секретарят на комисията участва в организираните от НПО-то 

информационни срещи, конференции и дискусии по проблемите на социалната и 

професионалната реинтеграция на млади правонарушители, домашното насилие, 

бариерите за здравни услуги сред уязвимите групи. 

Отлично е взаимодействие между МКБППМН с Общинския съвет по 

наркотични вещества /ОСНВ/ и с Младежкия дом в Пазарджик. През 2020 година бе 

поставено началото на съвместна инициатива на трите институции – Мартенски 

театрален маратон. Във връзка с прeвантивната работа с учениците съвместно бе 

организирано представяне на спектаклите „HARLEM SHAKE”, „Премълчаното 

разказано” и „Истината или се осмеляваш”. Поради обявяване на извънредното 

положение във връзка с Covid-19 беше представен само спектакълът „HARLEM 

SHAKE”. 
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Съвместно с ОСНВ са осъществени са няколко мултидисциплинарни срещи с 

родители и децата, за които се предполага, че вземат психотропни вещества. 

При провеждане на по-масови срещи с учениците Младежкият дом предоставя 

на Местната комисия базата си. 

Секретарят на МКБППМН, като член на Местната комисия за борба с 

трафика на хора, участва в заседанията и обученията, организирани от комисията. 

Когато е необходимо, Бюрото по труда оказва съдействие за намиране на 

работа на непълнолетни, при регистрирането на родители като безработни и активно 

търсещи работа, както и за включване в курс за квалификация и преквалификация.  

ОС на БЧК осигурява помощи при необходимост. През 2020 г. многократно 

бяха предоставени пакети с хранителни продукти на деца в риск, с които работят 

обществени възпитатели. 

За поредна година доброволци от Младежкия червен кръст участват в 

инициативата „Училище за родители” като водят обучение по „Оказване на първа 

помощ”. 

МКБППМН има отлично сътрудничество с Комплекса за социални услуги за 

деца и семейства.  

Дейността на МКБППМН се отразява редовно от местните медии – вестници, 

телевизия, онлайн издания. Предавания в медиите информират обществеността за 

реализирането на превантивни програми на МК, както и за разрешаването на 

проблемите с асоциалното поведение на децата.  

 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване.  

 

Няма  неразрешими проблеми при взаимодействието  с представители на 

посочените по-горе институции. Съвместната ни работа се основава на диалог, 

коректност и сътрудничество в най-добрия интерес на детето.  
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите; стойност на средствата 

от бюджета на МКБППМН.   
През 2020 година обучителни семинари не са организирани поради 

извънредната обстановка и наложените по тази причина ограничения за провеждане на 

събития. 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните 

семинари.  
Квалификационни семинари не са провеждани. 

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!  
По горепосочените причини секретарят не е участвал в квалификационни 

обучения. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 

4318.41 лева. 
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ХI. Планувани за 2020 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
Изразходваните средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждения на 

членовете на МКБППМН са в размер на 1960 лева. 

 

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

местните комисии за БППМН през 2020 г., моля попълнете таблица 22: 

Таблица 22. 

 
ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  

 

Участие на членове на МКБППМН и обществени възпитатели в обучения, 

организирани от Центъра за квалификация към ЦКБППМН. 

Повишаване на възнагражденията по Наредба 2 и Наредба 3. 

 

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”.  
Председател на МКБППМН – Петър Петров – зам.-кмет „Икономическа 

политика и инфраструктура” - тел.034/445 – 503, моб.тел. 0887515495 

Зам.-председател на МКБППМН – Гергана Табакова – директор на дирекция 

„Образование и култура” – тел. 034/402-203, моб. тел. - 0885789892 

 Секретар на МКБППМН – Бисерка Трайкова – тел. 034/ 44-85-57, моб. тел. – 

0885620645, mkbppmn_pz@abv.bg 

  Инспектори ДПС при РУП – Пазарджик – Вера Божилова, Елвира Божилова, 

Йордан Кискинов – тел. 034/ 434 – 409 

  Началник отдел „Закрила на детето” – Николета Узунова - тел.445 – 929 

 

 

ПЕТЪР ПЕТРОВ 

Зам.-кмет на Община Пазарджик и 

Председател на МКБППМН 

 

Съгласувал: 

ГЕРГАНА ТАБАКОВА 

Директор на дирекция „Образование и култура”и 

Зам.-председател на МКБППМН 

 

Изготвил: 

БИСЕРКА ТРАЙКОВА 

Секретар на МКБППМН 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2020 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2020 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2022 г. – общо (в 

лева) 

90 720 50 556.06 109 860 


