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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН 

ОТЧЕТ 

ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ - ОБЩИНА ЧИРПАН 

ЗА 2018 ГОДИНА 

/подготовката на годишния отчет, неговата структура, показатели и съдържание за 2018 г. 
са съобразени с Писмо № РД-ЗО-И-57/12.12.2018 г. на ЦКБППМН към МС/ 

I. Организационно състояние на местната комисия. 

I. Законосъобразност на състава, съгласно чл. 6, ал. 2 от Закона за БППМН: 

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 съгласно Заповед 

№РД – 09 – 344 / 04.07.2017г. на г-жа  Кичка Петкова - Кмет на Община Чирпан. 

Председател на МКБППМН през отчетния период: 

Блага Димитрова - заместник кмет на Община Чирпан 

В състава на комисията влизат като членове:  

1.Димитър Божилов – секретар на Община Чирпан 

2.Мария Илиева – началник отдел,,Образование, култура и екология” 

3.Красимира Славчева – общински съветник 

4.Милка Енева –началник отдел ,,Закрила на детето” при Дирекция ,,Социално подпомагане” 

5.Маргарита Бурова –инспектор ,,Детска педагогическа стая при РУ гр.Чирпан 

6.Димитър Славов – правоспособен юрист 

7.Мария Ходжева – директор на ОУ,,СВ.СВ. Кирил и Методий” гр.Чирпан 

8. Петко Минчев – главен специалист ,,Социални дейности” 

9.Иванка Иванова – правоспособен юрист 

10.Ваня Петрова – управител на ЦОП гр.Чирпан 

11.Ахмед Ахмед – младши полицейски инспектор при РУ гр.Чирпан 
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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 

трудови правоотношения. 

II. Дейност на комисията. 

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

организира и координира социално-превантивната дейност на територията на Общината, разработва 

програми за ограничаване действието на криминогенните фактори, работи съвместно с органите, 

имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни. Организирането и 

координирането на социално-превантивната дейност, предотвратяването и ограничаването на 

действието на криминогенните фактори са основни функции и задачи на МКБППМН, 

регламентирани в ЗБППМН. 

МКБППМН е реализирала в изпълнение решението на ЦКБППМН от 11.03.2014г. следните 

приоритетни области и дейности: 

1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния. 

- Работа в училищата - Организиране на работни срещи във връзка с насилието сред децата; 

Организиране на работни срещи, с оглед превенция агресията в училищата, трафик на хора, 

тютюнопушене, алкохол и др.; Изпълнение на задачите, зададени в плановете на училищните 

комисии за борба с противообществените прояви; 

- Работа с директорите и педагогическото ръководство; 

- Работа с педагогическите съветници и класните ръководители; 

- Работа с обществените съвети и училищните настоятелства; 

2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на малолетни и 

непълнолетни. 
- Дейности по обхващането и задържането на децата в училище от рисковите 

групи 

- Здравно и сексуално образование 

- Превенция на ранните бракове, по подготовка за отговорно родителство . 

- Превантивна работа с родителите - конкретни дейности и резултати. 

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 институциите в системата 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. 

Пътят от отпадане от училище до девиантното поведение е твърде кратък. Оставайки без 

смислено занимание за възрастта им, децата са податливи към противообществени прояви. 

Съвместно с обществените възпитатели набелязваме мерки за корекция в поведението, анализираме 

какво стои зад безпричинното отсъствие от училище и как да променим нагласите на децата. Те 

следят и ежемесечно отразяват в отчетите си посещенията в училище на малолетни и непълнолетни 

с наложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5. Посещават домовете на децата и се срещат с техните 

родители. 

С инспектор ДПС /ИДПС/ ежедневно се поддържат контакти и се обменя текуща информация. 

Съвместно с него се организират посещения в училища за изнасяне на лекции и беседи на различни 

теми. ИДПС участва редовно в заседанията на МК, внася информация за състоянието на детската 

престъпност, активно съдейства за превантивните мероприятия на комисията. 

Съвместно с инспектор Детска педагогическа стая и обществените възпитатели бяха изнесени 

множество беседи в училищата в Община Чирпан: 

- „Не на ранните бракове” 

- „Професионално ориентиране” 
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- „Пубертетът” 

- „Превенция на ранните бракове” 

- „Опасните непознати” 

- „Маршрути по които трябва да се движат децата до училището и обратно” 

През отчетния период МКБППМН проведе множество мероприятия и дейности, свързани с 

превенция и ограничаване действието на криминогенните фактори: 

В Консултативният кабинет в помощ на подрастващите се провеждат индивидуални занятия с 

децата под възпитателен надзор. 

През лятната ваканция се провежда групова работа с деца „Весела ваканция", в която се 

включват и деца, които не са поставени под възпитателен надзор, но проявяват интерес към 

инициативата. 

Много добри са взаимоотношенията на МКБППМН с Младежки червен кръст гр. Чирпан, 

Център за обществена подкрепа гр. Чирпан и РУ Полиция гр. Чирпан, с които провеждаме следните 

съвместни дейности и мероприятия: 

 Ден за борба с тютюнопушенето 

 Световен ден за борба с употребата и трафика на наркотици 

 Световен ден за борба срещу СПИН 

 Ден на отворените врати в РУ гр. Чирпан 

 Детско полицейско управление 

Като постигнати резултати можем да отбележим, че благодарение на това, че е запълнено 

свободното им време, по-голямата част от децата нямат извършени нови противообществени 

прояви. Идват с желание на организираните мероприятия, участват активно и изпълняват 

поставените им задачи. 

3. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми: 

Провеждане на информационни кампании с цел превенция на насилието. Програмата за 

превенция на насилието между учениците е с основна цел създаване на атмосфера на ненасилие и 

нетърпимост към проявите на агресия и намаляване броя на децата в риск от насилие или жертва на 

насилие. 

Във връзка с превенция на насилието и агресията между учениците бяха използвани следните 

мерки: 

Провеждане на анкети за агресията сред учениците; 

- Запознаване със Закона за БППМН; Корекционно-възпитателна 

работа с обществените възпитатели; 

- Бяха разпространени голям брой информационни материали сред учениците на теми: 

„Насилие в училище" „Функции на комисията и запознаване със Закона за БППМН", „Безопасен 

интернет". 

Материалите се изготвят от обществените възпитатели на комисията и се предоставят на 

класните ръководители за разглеждане в часа на класа. 

Организират се и се провеждат посещения в училища за изнасяне на лекции и беседи на 

различни теми. 

- Ограничаване на употребата на психоактивни вещества сред учениците, чрез провеждане на 

кампании и издаване на брошури. 

Периодично провеждане на занятия (беседи) в училищата с непълнолетни за запознаване с 

техните права и тяхната отговорност по наказателния кодекс. Разясняване на основните членове за 

притежание, съхранение и употреба на наркотични вещества, кражбата като основно престъпление, 

както и наказателната отговорност, която се носи при извършването на противообществени прояви и 

престъпления. 

Провеждане на беседи в училищата за запознаване на децата с правилата за безопасно и 

полезно боравене с интернет, с цел защитата им от вредно или незаконно съдържание и информация 

като: порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна нетолерантност, 

търговия с наркотици, хазарт и др., както и с цел зачитане и защита на личната им неприкосновеност. 

Беседите се водят от обществените възпитатели и юристите на МКБППМН. 
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4. Дейности по изпълнение на Националната стратегия за борба с 

наркотиците/2014-2018г./ 

През 2018 г. МКБППМН не е образувала възпитателни дела спрямо непълнолетни лица за 

притежание на наркотични вещества. Този факт, обаче, не е основание да считаме, че сред 

подрастващите няма случаи на употреба и притежание на наркотични вещества. Ето защо, усилията 

на комисията са насочени главно в посока консултации, беседи, информационни кампании сред 

децата за намаляване риска от употреба на опиати, разясняване на наказателната отговорност в 

случаите на притежание и разпространение на наркотици, ролята и грижите на родителите за 

предпазване на децата им от рисково поведение. 

Разпространихме сред обществените възпитатели и класни ръководители лекция, съдържаща 

подробна информация за видовете дрога, ефектите и реакциите, които предизвиква употребата им, 

белезите и признаците за употреба. 

5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора: 

Издаване и разпространение на информационни материали на тема: „Трафик на хора" и 

„Опасните непознати". 

Инспекторът ДПС информира учениците за престъплението „трафик на хора" и развива 

умения за разпознаване на рисковите ситуации. Колкото по-информирани са малолетните и 

непълнолетните, толкова по-трудно стават мишена на измама и трафик. На територията на община 

Чирпан няма установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или принадлежащи към 

радикални и екстремистки групи. Няма извършени престъпления и противообществени прояви по 

расистки подбуди, споделяне на екстремистки идеи, членство в радикални групи или организации. 

 

6. Превенция на криминални деяния от футболни агитки. 

Няма извършени криминални деяния и противообществени прояви от футболни агитки 

(ултраси). 

7. Конкретни мерки (дейности, инициативи), предприети по социална закрила на 

малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ (чл. 10 от ЗБППМН). 

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

сигнализира Отдел за закрила на детето (ОЗД) към Дирекция „Социално подпомагане" (ДСП) и при 

установяване на необходимост им се предоставят мерки за закрила и социални услуги. 

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. 

 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми 

10 10 - „Професионално 

ориентиране” 

- „Пубертетът” 

- „Превенция на 

ранните бракове” 

- „Опасните 

непознати” 

- „Маршрути по 

които трябва да се 

движат децата до 

училището и обратно” 

 

Работа с педагогическото ръководство 
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Брой работни срещи за обсъждане 

на казуси (на проблемни деца) 

Брой участия в обучения по 

превенция на МКБППМН 

Теми 

7 7 «Агресията в 

училище» 

«Безопасен 

Интернет» 

Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, педагогически 

съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

 
 

 

Брой 

общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 План за работа 

на МКБППМН 

и всички 

институции, 

касаещи 

проблематиката 

100 60 40 

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. 

 

 

 

Общ брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

100 60 40 

Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни кампании. 

 

 

 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

63 40 23 

Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от ЗБППМН) и 

родителите им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или 

Консултативния кабинет). 

 

 

 

 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

78 40 38 

Брой консултирани деца с противообществени прояви и родителите им от 

МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет). 
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Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми Разходи от бюджета на 

МКБППМН 

Плакати и брошури 200 Наръч

ник за 

деца; 

Трафи

к на 

хора 

668,00 лв. 

Издаване и разпространение на информационни материали. 

 
 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

1* 0 1 

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. 

 Осъществена е постоянна връзка с директора и семейството на детето. 

 

III. Възпитателни дела. 

През 2018 година МКБППМН е разгледала 12 възпитателни дела,образувани по предложение 

н а  Ра йо н на  п рок ур а т ур а  гр . Ч ир па н  и  Р У ” По ли ц и я”  гр . Чи р па н .  

През 2018година са разгледани възпитателни дела на 12 деца,от които на 10 от тях 

възпитателно дело е подействало възпиращо и те не са извършили повече противообществени 

прояви и престъпления. 

При образуването и разглеждането на възпитателните дела, както и при изпълнението на 

възпитателните мерки не са срещани проблеми. От март 2012 година възпитателните дела се 

разглеждат в залата на Община Чирпан, с което се цели подчертаване на държавността и уважение 

към децата и техните родители. Нямаме случаи на неучастие на представители на Д"СП" ,отдел 

„Закрила на детето" при разглеждането на възпитателните дела. 

Най-резултатни мерки спрямо малолетни и непълнолетни извършили противообществени 

прояви и освободени от наказателна отговорност по чл.61 от НК са били по чл.13,ал.1,т.5 от 

ЗБППМН/поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател/. 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.:  

Няма проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. След получаване 

на преписките до един месец възпитателните дела се разглеждат. 

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.  
Няма случаи на неучаствали представители на Д”СП” – О”ЗД” Чирпан. 

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.  
 Няма такива. 

4. 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  

Няма такива. 

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

Причини.:  

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

Причини.:  

Няма такива. 

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

Причини.  
Няма такива. 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело.:  

Няма такива. 

7.2.  Наложени мерки на последващите дела.: 

Няма такива. 

IV. Консултативни кабинети и центрове по социална превенция: 

В консултативния кабинет, намиращ се в сградата на Община Чирпан,ет.4,ст.№15 в помощ на 

подрастващите се провеждат индивидуалните срещи и занятията с децата под възпитателен надзор. 

През 2018 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. 

Не срещаме проблеми в дейността на консултативния кабинет. 

1. Наименование на помощния орган.  
Консултативен кабинет към МКБППМН Чирпан. 

 

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има статут и функционира в 

съответствие с изискванията на ЦКБППМН. 

 

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра за превенция.  
 Консултации на деца с рисково поведение и опасност от отпадане от училище. 

Консултациите се провеждат от обществени възпитатели и членове на МКБППМН Чирпан и 

инспектор ДПС към РУП Чирпан. 

 

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

непълнолетни, и разделени по пол).  : 

 Няма такива. 

 

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

или бащи).  

 Няма такива. 

 

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

въздействие, осъществени чрез Центъра за превенция (Консултативния кабинет).  
 Няма такива. 

 

3.4. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в резултат от 

провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15.  
 Няма такива. 

 

4. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (Консултативния кабинет).  

Няма такива. 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ. 

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 
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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. 

Ежемесечно 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 класните ръководители и децата.                                                                                                                                                          

Контрол върху дейността на обществените възпитатели се упражнява от секретаря на МКБППМН. 

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети и протоколи за проведените 

срещи. Всички са запознати с разпоредбите на чл. 40 - 46 от ЗБППМН, основните положения от 

Статута на обществения възпитател, утвърден от ЦКБППМН и Методическите насоки. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, утвърдени 

от МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2018 12 12 33 514,00 

2019 12 

Прогноза за 2020 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).  
Отчетите се представят в срок и при оценка на дейността им се спазва методическото 

ръководство на ЦКБППМН. 

 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на 

обществените възпитатели.  
Няма такива. 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.   

Проведен семинар от МКБППМН Чирпан на тема „Правна защита на децата” с основен 

лектор г-н Константин Томанов, Секретар на ЦКБППМН към Министерски съвет. 

 

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
Дванадесет обществени възпитатели. 

 

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

при подбора и определянето на обществените възпитатели.  

 Няма такива. 

 

 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  

 

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на 

общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за безнадзорни деца. 

Констатации и резултати.  
 Няма такива.  

 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 

постигнати резултати.  
Няма такива. 
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3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 

10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

 Няма такива. 

 

4. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, 

барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната 

комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се посочат 

конкретните дейности.  
 Извършени дванадесет проверки в обществени заведения и други след определения 

вечерен час. 

 

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

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

 Няма такива. 

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

 Не са налице проблеми. 

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения.  
 Няма такива. 

 

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  
 

 Да се организират спортни мероприятия, които да приветстват участието на деца, както с 

девиантно поведение, така и на деца без такова, с цел превенция на противообществените 

прояви. За целта е необходимо да се обезпечат положените усилия на децата, чрез връчване на 

индивидуални награди за постигнатите резултати. 

 

VIІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МКБППМН с други институции. 

 

През 2018 г. МКБППМН успешно работи с всички институции, имащи отношение към 

детското асоциално поведение. 

 Инспектор ДПС. 

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 присъства на възпитателните дела, 

подпомага работата на обществените възпитатели, активно участва в подготовката и провеждането 

на превантивни дейности. 

 Образователните институции в Община Чирпан 

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 2018 г. в МКБППМН са 

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

се от подкрепа. На децата са определени обществени възпитатели, които работят с тях в посока 

превенция на насилието и повишаване посещаемостта на учебните занятия. 
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МКБППМН участва 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 №100 от 08.06.2018 г. 

МКБППМН извършва заедно с екипите регламентирани посещения на адрес, с оглед 

получаване обратна връзка относно образователния статус на детето.  

Целта на това взаимодействие е успешната реинтеграция на отпадналите от образователния 

процес деца и ученици. 

 Дирекциите за „Социално подпомагане" (отдели за закрила на детето). 

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. 

 Съд, прокуратура, следствие. 

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

взаимодействие. Често се налага съгласуване и обсъждане на общи случаи с Пробационна служба - 

Чирпан. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и 

корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации:  

1. Инспектори ДПС – брой и теми.  

 Работеща пътна карта за съвместна дейност между МКБППМН и РУ Полиция Чирпан  

–  Ден на отворените врати в РУ Полиция;  

-   Детско полицейско управление; 

 

2. Училища и детски градини. Брой и теми.  

Ежемесечнообществените възпитатели изнасят беседи по актуални теми и консултират 

деца с отклоняващо се поведение. 

 

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

 Няма такива. 

 

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

Пълна координация и взаимодействие с посочените органи. 

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

и теми.  

Няма такива. 

 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване.  

Няма такива. 

 

ІХ. Средства за издръжка на МБППМН: 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2018 г.  – общо (в 

лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 2018 г. 

– общо (в лева) 

Получени средства 

по ЗДБ за МКБППМН 

за 2019 г. – общо (в 

лева) 

Необходими 

средства за 2020 

г. – общо (в лева) 

 

69 120,00 лв. 

 

 

 

49 690,00 лв. 

 

73 320,00 лв. 

 

73 320,00 лв. 



11 

 

Телефони за контакти: 

 

Председател на МКБППМН: Блага Димитрова - зам. кмет на Община Чирпан ,тел. 

0416/9-96-27 

 

Секретар на МКБППМН: Жельо Димитров ,тел. 0416/9-96-52 

 

Детска педагогическа стая при Районно управление „Полиция" - Чирпан: Маргарита 

Бурова,тел. 0886909941 

 

Началник на Отдел „Закрила на детето" към Дирекция „Социално подпомагане" - 

Чирпан : Милка Грозева , тел: 0416/9-25-19  

 

Консултативен кабинет към МКБППМН: 

гр. Чирпан,пл. „Съединение"№1 ,ет.4, стая №10,тел: 0416/9-96-52 

 

Изготвил отчета:  

 

 

ЖЕЛЬО ДИМИТРОВ 

СЕКРЕТАР НА МКБППМН - ОБЩИНА ЧИРПАН 

 


