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ЗА 
 

 ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - 

ОБЩИНА ЧИРПАН 

ЗА  2017 ГОДИНА 

 
 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 

КОМИСИЯ 

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

ал. 2 от ЗБППМН).  

Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Чирпан отговаря на 

изискванията на чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН. Съставът на комисията се състои от 13 

членове. 

Председател на  МКБППМН през отчетния период:  

Блага Димитрова – Заместник кмет на Община Чирпан.  

 

В състава на комисията влизат като членове:  

 Димитър Димитров Божилов – Секретар на Община Чирпан 

 Мария Илиева Илиева – началник отдел „Образование, култура, социални дейности 

и екология” 

 Красимира Петрова Славчева – общински съветник 

 Милка Грозева Енева – началник отдел „Закрила на детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане” Чирпан 

 Маргарита Тодорова Бурова – инспектор „Детска педагогическа стая” при Районно 

управление "Полиция" – Чирпан 

 Димитър Иванов Славов – правоспособен юрист 

 Мария Павлова Ходжева – директор на ОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Чирпан 

 Петко Христов Минчев – главен специалист „Социални дейности” Община Чирпан 

 Иванка Илиева Иванова – правоспособен юрист 

 Ваня Златкова Петрова – Управител на Център за обществена подкрепа Чирпан 

 Ахмед Себатин Ахмед – младши полицейски инспектор при Районно управление 

"Полиция" – Чирпан 

 

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

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

Секретар на  МКБППМН – Жельо Димитров. Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН е в 

щата на общинска администрация към отдел „Образование, култура, социални дейности и 

екология”на длъжност старши експерт „спортни дейности” на трудови правоотношения. 
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ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Дейности и инициативи 

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.  

Цялостната дейност на Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните през годината е подчинена на основната насока: 

социално-превантивна дейност. Приоритет в работата на местната комисия е справянето с 

асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните, както и намаляване на 

противообществените прояви и ограничаване формите на насилие сред децата в училище.  

Комисията като структура на общината и съгласно специфичната социално-

превантивната дейност, която се възлага от ЗБППМН, координира, изпълнява и реализира 

задачите си съвместно с Инспектора от ДПС, ОЗД и органите на образованието на 

Община Чирпан. Икономическата криза и свързаните с нея бедност и безработицата 

остават важни и определящи криминогенни фактори. Задълбочава се тенденцията 

семейството у нас като социална институция да не изпълнява в достатъчна степен своята 

възпитателна функция, а в някои случаи може да окаже криминогенен ефект върху своите 

членове. Липсата на нужното внимание към децата от страна на родителите е 

предпоставка за попадането им в криминогенен риск. 

 

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата. 

 

 Брой обхванати деца (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

354 156 151 29 18 
 

 Брой повтарящи ученици (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

24 21 0 3 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 

мъже жени мъже жени 

48 39 2 7 0 
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Причини за проблемите с адаптацията на децата (отчетете всичките 

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

Необходима е промяна в нагласите им по отношение на необходимостта от 

образование. Образованието преминава все по-назад в ценностната система на много от 

родителите. Те не считат за нужно децата им да получат образование, проявяват 

безотговорно отношение към отсъствията на децата си. Семейната среда на част от децата 

е нездрава и криминогенна, проблем представлява високата безработица сред тях, 

големият брой деца, които имат, ранните женитби и ниския жизнен стандарт. Наблюдава 

се много ниска грамотност, дори сред завършилите основно образование.  

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. 

 

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

 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

269 124 107 22 16 

 

Таблица 5. Брой проведени разговори с родители (отразете данните разделени 

по пол).
 1
 

Общо Бащи Майки 

12 1 11 

 

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

родителите. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

15 4 2 5 4 
                                  

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

и разговорите с родителите им. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

12 4 2 3 3 
                                  

 

                                                 
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. 
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1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца.  

1.2.1. Превантивна работа с родители. 

 

Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите. 

Видове дейности Бащи Майки 

Развиване на социални 

умения и подпомагане 

на родители, срещащи 

затруднения при 

възпитанието на децата 

си.  

8 39 

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 

4 Безопасен интернет;  

Ден на розовата фланелка; 

Международен ден на ненасилието; 

Рисковете на ранната женитба 

 

Таблица 12. 

Брой мероприятия за превенция на 

употребата на наркотични 

вещества, алкохол и тютюнопушене 

Теми 

2 Ден за борба с тютюнопушене;  

Световен ден за борба с употреба и 

трафика на наркотици; 

 

Таблица 13. 

Брой мероприятия за превенция на 

трафика на хора 

Теми 

0 0 

Таблица 14. 

Брой мероприятия за превенция на 

противообществени прояви и 

престъпления по жп-транспорта  

Теми 

0 0 

 

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 

0 
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Брой проведени общински 

стратегии на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

0 

 

Таблица 16. 

Брой спортни мероприятия Теми 

1 Лятна работа с децата «Весела 

ваканция» 

 

Таблица 17.  

Брой мероприятия за здравно 

образование 

Теми 

0 0 

 

Таблица 18.  

Брой мероприятия за сексуално  

образование 

Теми 

0 0 

 

Таблица 19.  

Брой мероприятия за превенция на 

ранни бракове 

Теми 

0 0 

Таблица 20.  

Брой обучения за отговорно 

родителство 

Теми 

0 0 

 

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

Таблица 21. 

Брой обучение съвместно със 

здравни медиатори 

Теми 

0 0 

 

Таблица 22. 

Брой мероприятия с НПО Теми 

0 0 

 

Таблица 23. 

Брой съвместни дейности с ромски 

лидери 

Теми 

0 0 

 

Таблица 24. 

Брой обучения на ромски семейства Теми 

0 0 
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1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

 

Таблица 25. 

Родители Настойници Попечители 

Бащи Майки Мъже Жени Мъже Жени 

0 0 0 0 0 0 
 

 

1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници 

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

Таблица 26. 

Участници Брой дейности Вид дейности 

Родители 1 Индивидуални 

консултации за 

развиване на социални 

умения 

Настойници 1 Индивидуални 

консултации 

Попечители 0  

 

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 

6 1 0 5 0 

                                  

 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия. 

 

Таблица 28. 

Брой образователни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

2 Безопасен 

интернет; 
0 136 21 

 

 

Таблица 29. 

Брой социални 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

5 Ден на 

розовата 

фланелка; 

Празника на 

жената – 8 

март; 

Великден; 
Ден на 

ненасилието; 

0 214 25 
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Коледна 

изложба 

 

 

Таблица 30. 

Брой здравни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 Не на алкохола и 

тютюнопушенето 

0 114 32 

 

 

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 

1 В училище 

без агресия 

0 150 30 

 

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 

0 0 0 0 0 

 

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 96 53 37 22 
                         

 

 

Таблица 34. 

Брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение  

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 
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208 96 53 37 22 
 

 

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 

48 12 3 31 2 
                          

 

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 

47 12 3 30 2 
                          

 

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 Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

2 Ден за 

борба с 

тютюнопу

шенето; 

Световен 

ден за 

борба с 

употреба и 

трафика на 

наркотици

; 

0 100 

 

Таблица 38. 

Брой програми за превенция на 

рисково поведение за употреба 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 
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на наркотици 

0 0 0 0 
 

Таблица 39. 

Брой проекти за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 
 

Таблица 40. 

Брой програми за работа със 

семейства в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 41. 

Брой проекти за работа със семейства 

в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 42. 

Брой програми за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 43. 

Брой проекти за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

 

Таблица 44. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

наркотици. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

32 0 0 30 2 
                           

 

 

Таблица 45. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

алкохол. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

32 0 0 30 2 
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Таблица 46. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

тютюпушене. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

32 0 0 30 2 
                           

 

 

Таблица 47. 

Брой деца, консултирани съвместно 

с родители, във връзка с употребата на 

наркотици и алкохол. 

Брой съвместни консултации 

31 31 

 

Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали. 

Видове (плакати, 

брошури, флаери, др.). 

Тираж Теми 

Брошури 

 

 

1000 

 

Превенция за 

безопастност на децата 

 

Таблица 49. 

Брой проведени 

проучвания за нагласи 

за употреба на 

наркотични вещества, 

алкохол и 

тютюнопушене. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 0 
 

 

 

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 0 
 

1.4.5.2. Информационни кампании: 

 

Таблица 51. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

3 „Насилие в 

училище”; 

„Функции на 

комисията и 

0 120 80 
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запознаване 

със Закона за 

БППМН”; 

„Безопасен 

интернет” 

 

 

 

 

 

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:   

 

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  

  

 

 

 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

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

екстремистки или радикален характер. 

 

 

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 
 

 

 

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 
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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. 

 

Таблица 55. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                                  

 

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

техните малолетни и непълнолетни извършители. 

 

Таблица 56. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                                   

 

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати 
(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):  

Сред обществените възпитатели и класни ръководители бяха разпространени 

информационни материали, съдържащи информация за символите на екстремизма и 

радикализма, за да могат да ги разпознават.  

 

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 

0 0 

 

Таблица 58. 

Брой инициативи  Теми 

0 0 
 

 

 

 

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. 

За всички деца, на които предстои разглеждане на възпитателно дело местната 

комисия сигнализира Отдела за закрила на детето (ОЗД) към Дирекция „Социално 

подпомагане” (ДСП) и при установяване на необходимост им се предоставят мерки за 

закрила и социални услуги.  
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Социалните работници от Отдела за закрила на детето изготвят становище, в което 

описват какви услуги се предоставят на детето. При необходимост се насочва към ЦОП за 

ползване на предоставяните от тях социални услуги.  

 

Таблица 59. 

Общ брой 

деца 

насочени от 

МКБППМН   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                            

 

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):  

През 2017 г. няма малолетни и непълнолетни, настанени или напуснали ВУИ, СПИ, 

поправителни домове. Няма условно осъдени непълнолетни. 

 

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 
                                  

 

3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани.:  

През 2017 г. няма малолетни и непълнолетни, настанени или напуснали ВУИ, СПИ, 

поправителни домове. Няма условно осъдени непълнолетни. 

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.  
През 2017 г. няма малолетни и непълнолетни, настанени или напуснали ВУИ, СПИ, 

поправителни домове. Няма условно осъдени непълнолетни. 

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

(брой, причини).  

 

Таблица 61. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ 0 Няма настанени деца 

СПИ 0 Няма настанени деца 

 

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

педагогически съвети във ВУИ и СПИ.  
Секретарят на МКБППМН не е участвал в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогически съвети във ВУИ и СПИ. 
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3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетнии и 

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

осъдени. 

 

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 

 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 

 

Таблица 63. 

 Брой дейности Видове дейности 

Продължаване на 

образованието 

0 0 

 

 

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

 

Таблица 64. 

 Брой дейности Видове дейности 

Уреждане на битови и 

социални проблеми 

0 0 

 

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

Ако е необходимо, добавете редове):  

МКБППМН не е оказвала съдействие за намиране на работа на малолетни и 

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

осъдени. 

 

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. 

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 0 0 0 0 0 
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неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

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 необходимо, 

добавете редове):  

Местната комисия се информира за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни, като получава информация от съда. 

 

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 

 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 

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

През 2017 година в МКБППМН бяха разгледани общо 8 възпитателни дела.  

Не са констатирани проблеми при образуването и разглеждането на възпитателни 

дела. 

 

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):  

Няма случаи, в които представител на ДСП – ОЗД да не е участвал при 

разглеждането на възпитателни дела. При провеждането на възпитателни дела 

задължително присъства представител на отдел „Закрила на детето"  в качеството на 

обществен защитник на детето. Предварително изпращат изготвено становище за всеки 

отделен случай.  

 

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):  

Не са допускани нарушения при процедурите по образуването и разглеждането на 

възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки и мерките по чл. 15 от ЗБППМН. 
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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). Няма такива изготвени оценки. 

 

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

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

Не срещаме трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от 

ЗБППМН. При налагането на възпитателните мерки на децата най-добри резултати се 

постигат при съдействие от страна на родителите.  

 

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

ЗБППМН. Причини.:  

Не срещаме трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от 

ЗБППМН, тъй като не са наложени такива мерки. 

 

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. 

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

На 3 деца са разглеждани по 3 възпитателни дела през 2017 г.  

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 2017 г. МКБППМН не е прилагала в работата си чл. 25 от ЗБППМН, тъй като 

не се е стигало до неизпълнение на решение на местната комисия. 

 

 

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

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

необходимо, добавете редове): 

Консултативен кабинет в помощ на подрастващите към Местната комисия за борба 

срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Той е създаден 

съгласно чл. 10 от ЗБППМН, като  помощен орган на МК и в него се осъществява 

информационно-консултативна и възпитателно-корекционна дейност с деца и родители.  

 

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.)  
Консултативен кабинет в помощ на подрастващите към Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните има статут и 

функционира в съответствие с изискванията на ЦКБППМН.  

 

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

В Консултативният кабинет в помощ на подрастващите се провеждат 

индивидуалните срещи и занятията с децата под възпитателен надзор. Обществените 

възпитатели към комисията ги водят там и децата рисуват, оцветяват, изработват 

картички, играят различни настолни игри и т.н. С тях работят професионалисти педагози 

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

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

През Консултативният кабинет в помощ на подрастващите са преминали общо 32 

лица. 

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

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Секретарят на комисията и обществените възпитатели провеждат срещи с 

родителите на деца с асоциално поведение. Целта на тези срещи е да се стигне до 

причината за поведението на децата. Разговаряме с родителите, като се стремим да 

повишим родителският им капацитет, в случаите когато срещат затруднения при 

възпитанието на децата си. Голяма част от родителите са с нисък социален статус и 

възпитателен ресурс и често се налага намеса и подкрепа. Търсят се възможности за 

оказване на съдействие, с цел преодоляване на проблемите, възникнали в една или друга 

сфера.  

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

непълнолетни, и разделени по пол).   
През изминалата година в Консултативния кабинет не е привеждана в изпълнение 

възпитателната мярка по чл.13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН.  

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): 

През 2017 г. мярка по отношение на родителите по чл. 15, ал. 1 т. 2 „задължаване да 

посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието” 

от ЗБППМН не е налагана. 

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

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

редове): 

През Консултативният кабинет в помощ на подрастващите са преминали общо 32 

лица. 

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

за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния кабинет).: 

15 от децата, преминали през Консултативния кабинет са без последваща 

противообществена проява. 

 

3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в 

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

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През 2017 г. мярка по отношение на родителите по чл. 15 от ЗБППМН не е 

прилагана в Консултативния кабинет. 

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): 

През 2017 г. общинската комисия не е организирала обучителни семинари. 

 

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): 

През изминалата година в Консултативния кабинет не е привеждана в изпълнение 

възпитателната мярка по чл.13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН.  

 

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

добавете редове): 
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През 2017 г. мярка по отношение на родителите по чл. 15, ал. 1 т. 2 „задължаване да 

посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието” 

от ЗБППМН не е налагана. 

 

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): 

15 от децата, преминали през Консултативния кабинет са без последваща 

противообществена проява. 

 

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

15 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни за позитивна 

промяна на родителското им поведение. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

През 2017 г. мярка по отношение на родителите по чл. 15, ал. 1 т. 2 „задължаване да 

посещават специално организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието” 

от ЗБППМН не е налагана. 

 

7. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра 

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

редове): 

Превантивно насочени от МК към консултативния кабинет са били общо 32 деца.  

 

8. Брой родители, превантивно насочени към Центъра (консултативния 

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

Превантивно насочени от МК към консултативния кабинет са били общо 0 

родители. 

 

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): 

В консултативния кабинет са консултирани общо 32 деца. 

 

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): 

В консултативния кабинет са консултирани общо 0 родители. 

 

11. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния кабинет). 

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

Не срещаме проблеми в дейността на Консултативния кабинет.  

 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 

Таблица 67. 

 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от 

МФ по Закона 

Реално усвоени 

бройки 

обществени 

възпитатели за 

съответната 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 

на 

ЦКБППМН 
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за държавния 

бюджет 

година 

2017 12 12 32 832 

2018 12 

Прогноза за 2019 12 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба 

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

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

юни, 2017 г.: 

В основата на дейността на обществения възпитател е индивидуално-

възпитателната работа с малолетни и непълнолетни, извършили противообществени 

прояви; с непълнолетни, извършили престъпления и освободени от наказателна 

отговорност по чл. 61 от НК; с малолетни и непълнолетни, поставени в неблагоприятни 

условия на живот, развитие и възпитание; със защита правата на децата в криминогенен 

риск. 

Обществените възпитатели  са хора с различна професионална подготовка и 

умения. В зависимост от квалификацията си, общественият възпитател може да дава 

консултации по конкретни проблеми, включително в консултативните кабинети, 

центровете за социална превенция, телефони на доверието и други помощни органи на 

МКБППМН. При възлагане от секретаря на МКБППМН, обществените възпитатели 

съдействат при изпълнението на възпитателните мерки по ЗБППМН, чл. 13, ал. 1, т. 3, т. 4, 

т. 9, т. 12.  

Обществените възпитатели взаимодействат с родители, инспектори от детските 

педагогически стаи, училищни ръководства, класни ръководители, педагогически 

съветници, училищни психолози, социални работници, участват в проверки, организирани 

от местните комисии за БППМН във връзка със спазването на нормативни актове, 

касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително и 

по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т. 6, т. 7 и т. 8. 

Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над деца с наложена 

възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 и съгласно чл. 41 от ЗБППМН. Всички те наблягат 

основно върху индивидуалната работа с детето – срещи, разговори, повишаване на  

мотивация за учебен труд и преодоляване на агресивно поведение. Водещи принципи в 

работата на обществените възпитатели са зачитане и уважение личността на детето, 

търпимост и толерантност. За всяко дете с обществен възпитател се набелязват 

конкретните възпитателни мерки за очаквана положителна промяна в поведението на 

детето. 

Обществените възпитатели получават актуални материали за повишаване на 

тяхната компетентност и умения за работа с децата под възпитателен надзор. Предоставят 

им се брошури и други информационни материали, които те раздават на децата и на 

класните ръководители, за изнасяне в часа на класа. 

 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на 

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

редове): 

При изразходване на средствата за материално стимулиране на обществените 

възпитатели местната комисия не среща проблеми. 

 

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

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

необходимо, добавете редове): 

Квалификационни дейности: след участие на секретаря на комисията в обучителна 

сесия, усвоеното се предава на обществените възпитатели.  
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4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

12 обществени възпитатели са взели участие в тези дейности. 

 

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): 

Няма случаи на намеса от лица извън местната комисия в 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): 

Съгласно Закона за БППМН, за обществени възпитатели са определени, с тяхно 

съгласие, лица, с необходимата подготовка и опит. Те притежават специфична система от 

знания, умения, навици и психо-физиологични качества, необходими за осъществяване на 

дейността по превенция, оценка и корекция на девиациите в детското поведение. 

Обществените възпитатели отговарят на условието за наличие на образователен ценз със 

задължителна педагогическа правоспособност. В зависимост от спецификата на 

конкретния случай, от личностните особеностите на маловръстния, от вида и поредността 

на проявата, от степента на обществена опасност на деянието, от това, дали е пребивавал 

във възпитателно училище интернат (ВУИ), социално–педагогически интернат (СПИ), 

дали е бил условно осъден, дали е изтърпявал ефективно наказание „лишаване от свобода”  

и т. н., Местната комисия преценя кой от обществените възпитатели ще бъде най-полезен,  

ще намери начин за най-резултатна работа с конкретното дете и по конкретния случай.  
 

 

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 няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за 

безнадзорни деца. 

 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 

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

Подпомагат се настойниците, които срещат затруднения при възпитанието на 

децата си. Секретаря на комисията и обществените възпитатели провеждат срещи с тях, 

като се търсят възможности за съдействие с цел преодоляване на проблемите, възникнали 

в една или друга сфера. 

 

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 констатирани 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. 
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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): 

Веднъж месечно РУП – Чирпан извършват проверки за посещаване на малолетни и 

непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет 

клубове след определения вечерен час, в които взема участие ИДПС, който е член на 

комисията. МК не е извършвала самостоятелно проверки на малолетни и непълнолетни в 

питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове след 

определения вечерен час.  

През 2017 г. в община Чирпан няма случай на кризисна интервенция и свикване на 

екипа на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи 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): 

На територията на община Чирпан няма установени скитащи и просещи деца. 

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

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

При осъществяването на контролната си дейност, местната комисия не среща 

проблеми. 

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и 

за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не са констатирани нарушения при осъществяване на контрола. 
 
 
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): 

Местната комисия не е правила предложения 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. 
 

 
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: 

През 2017 г. МКБППМН успешно работи с всички институции, имащи отношение 

към детското асоциално поведение.  

Изключително ползотворно е сътрудничеството ни с традиционни наши партньори 

- местните комисии  в общините Стара Загора, Мъглиж и Раднево. 

 

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

добавете редове): 

Местната комисия съвместно с инспектора на ДПС и отдел „Закрила на детето" към 

ДСП проучват нуждите на децата с проблеми в поведението и предприемат мерки за 

социалната им защита и насочването им към добро поведение и развитие. ИДПС 
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присъства на възпитателните дела, подпомага работата на обществените възпитатели, 

активно участва в подготовката и провеждането на превантивни дейности. Организират се 

и се провеждат посещения в училища за изнасяне на лекции и беседи на различни теми.  

 

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

необходимо, добавете редове): 

Съвместно се работи с Училищните комисии за превенция на 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /УКПППМН/, 

педагогическите съветници и училищните психолози. Не на последно място трябва да 

споменем и активното взаимодействие между местната комисия, обществените 

възпитатели и класни ръководители в училищата. През 2017 г. в МКБППМН са получени 

0 писмени сигнали от училищата, по отношение на малолетни и непълнолетни, нуждаещи 

се от подкрепа.  

  

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

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

Ползотворно е сътрудничеството с Дирекция „Социално подпомагане” и отдел 

„Закрила на детето”. На всички възпитателни дела присъства представител на отдела в 

качеството на обществен защитник на детето. Представени са становища за всички 

възпитателни дела. 

 

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

необходимо, добавете редове): 

С Районния съд и  Районна прокуратура - Чирпан също се осъществява активно 

взаимодействие.  

 

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): 

Сътрудничим си с Център за обществена подкрепа гр. Чирпан.  

Мероприятията на местната комисия се отразяват в местната кабелна телевизия. 

 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

Не срещаме проблеми при взаимодействието с посочените институции. 

Съвместната ни работата се основава на добра комуникация и обмен на информация  с цел 

постигане на трайни резултати в поведението на правонарушителите. 

 
 

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): 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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!  
 

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): 
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Планувани средства: 0 лв. 

Изразходвани от тях:   0 лв. 

 

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

местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата 68: 

 

 

ХІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове): 
 

ХІІІ.  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 Дирекциите за социално подпомагане – отделите за закрила на 

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

Председател на МКБППМН: Блага Димитрова – Заместник кмет на Община Чирпан, 

тел. 0416/99626 

Секретар на МКБППМН: Жельо Димитров, тел. 0416/99652 

Инспектор Детска педагогическа стая при Районно управление „Полиция” – 

Чирпан: Маргарита Бурова, тел. 0886909941 

Началник на Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – 

Чирпан: Милка Енева, тел. 0416/92519 

 

2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната комисия във 

Вашата община (център за социална превенция, консултативен кабинет, телефон на 

доверието и т. н.). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Консултативен кабинет в помощ на подрастващите  

гр. Чирпан, площад ”Съединение” 1, ет. 4, тел.: 0416/99652 

 

 

 

 

 

 

Изготвил отчета:     

Жельо Димитров - Секретар на МКБППМН – Община Чирпан 

 

гр. Чирпан 

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) 

61 080 52 943 69120 69120 


