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ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ ОБЩИНА ЧИРПАН
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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА)
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 15
членове съгласно Заповед №РД-09-212/12.03.2020 г. на г-н Ивайло Крачолов - Кмет на
Община Чирпан.
Председател на МКБППМН:
Румен Тунанов - заместник кмет на Община Чирпан
Секретар на МКБППМН – Петко Минчев Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН е в щата на
общинска администрация на трудови правоотношения.
В състава на комисията влизат като членове:
1.Виктория Янкова – секретар на Община Чирпан
2.Добринка Димова – общински съветник
3.Милка Енева –началник отдел ,,Закрила на детето” при Дирекция ,,Социално
подпомагане”
4.Маргарита Бурова –инспектор ,,Детска педагогическа стая при РУ гр.Чирпан
5.Димитър Славов – правоспособен юрист
6.Мария Ходжева – директор на ОУ,,СВ.СВ. Кирил и Методий” гр.Чирпан
7.Иванка Иванова – правоспособен юрист
8.Ваня Петрова – управител на ЦОП гр.Чирпан
9.Ахмед Ахмед – младши полицейски инспектор при РУ гр.Чирпан
10. Зейнеп Мирославова – здравен медиатор и областен отговорник на здравните
медиатори за Област Стара Загора.
11. Деница Колева – психолог и квалифициран психотерапевт и хипнотерапевт.
12. Силвия Александрова Колева – правоспособен юрист
13. Ангелина Спасова Паскалева – старши експерт „Образование и младежки
дейности.

2

ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.

1. Реализирани дейности:
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.
Ежемесечно, всички обществени възпитатели участват пряко в Механизма за
съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната система. При
получена информация за деца, които попадат в риск от отпадане от училищната система и
образователния процес, обществените възпитатели извършват консултация с тях и
семействата им, за което прилагат съответния отчет до Секретаря на МКБППМН. При
оказаното съдействие от МКБППМН в лицето на обществените възпитатели е осигурено
консултирането на родители, чиито деца системно не посещават учебните занятия и са
допуснали повече от пет неизвинени отсъствия. За целта всеки от обществените възпитатели
извършва консултации с цел, преодоляване на проблема с отсъстващите деца и задържането
им в образователния процесс.
1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от
МКБППМН. През изминалата година са посетени 203 семейства на деца, подлежащи
на образование.
1.2. Работа с педагогическото ръководство.
Таблица 1.
Брой срещи
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
2
2
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
0
0
1.4.
Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Работата с
обществените съвети към училищата не е на необходимото ниво. Нужно по-висока
активност от страна на обществените съвети.
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.

Родители
Настойници
Попечители

Брой на участниците
34
0
0

Таблица 3.
Вид дейности (срещи, обучения, консултации)
консултации
консултация
-

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.
Таблица 4.
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Общ брой деца
0

Малолетни
0

Непълнолетни
0

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.
Таблица 5.
Проведени превантивни Брой
Теми
Брой
програми
участници
родители
„Умеем ли
Образователни
1
0
да
общуваме“
Асоциално поведение
0
0
0
“Агресия“
Насилие между деца
1
0
“Виртуално
и реално
насилие“
Наркотични
вещества,
0
0
0
алкохол, тютюнопушене
Сексуална експлоатация
0
0
0
и трафик на хора
Престъпления
и
0
0
0
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни
0
0
0
Културни
0
0
0
Футболен
Спортни
1
0
турнир за
ученици
1
Радикализъм
0
Общо
3
3
0
Проведени
проучвания:

анкетни

Образователни
Асоциално поведение
Насилие между деца
Наркотични
вещества,
алкохол, тютюнопушене
Сексуална експлоатация и
трафик на хора

Брой

0
0
0
0
0

Таблица 6.
Теми
Брой
участници
родители
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0

Брой
участници
малолетни
60

Брой
участници
непълнолетни
0

0
70

0
0

0

0

0

0

0

0

0
0
0

0
0
30

130

30

Брой
участници
малолетни
0
0
0
0

Брой
участници
непълнолетни
0
0
0
0

0

0
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Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни
Културни
Спортни
Радикализъм1
Общо

0

0

0

0

0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
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 ЦКБППМН до
председателите и секретарите на МКБППМН:
Таблица 7.
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО

1
2
0
0
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
Малолетни
Непълнолетни
асоциално поведение
32
0
32
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца
15
3
12
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици
0
0
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол
0
0
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия
0
0
0
Общ брой консултирани деца за
радикализъм
0
0
0
Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение
8
0
Общ брой консултирани деца за

Непълнолетни
8

5
насилие между деца
9
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия
0
Общ брой консултирани деца за
радикализъм
0

1
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0

0

0

0

0

0

0

0

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.
Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
62
9
53
Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
9
3

Непълнолетни
6

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
0
0
0
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
1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените
в отчета превантивни програми.
Таблица 15.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.)
Тираж
Теми
2
560
4
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.
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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
2
0
2
3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове. Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.Няма такива.
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са
осъществени.
Таблица 17.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
1
0
1
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
1
1
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.
Таблица 19.
Брой на
Брой на
Категории
Общ
Брой
обхванати в
професионално
Брой на
неучещи и
брой
продължили
обучения и
ориентирани и започналите
неработещи
образованието
програми за
консултирани
работа
непълноси
квалификация
летни
Неучещи и
0
0
0
0
0
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
0
0
0
0
0
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
0
0
0
0
0
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неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на
пробация

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
МКБППМН към Община Чирпан се информира чрез информация, получена от РС
Чирпан и чрез изискване на справка от секретаря на МКБППМН от съответната институция.
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
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. През 2020 год. са разгледани 17
възпитателни дела.
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 год. не са изготвяни оценки на риска,
съгласно Методика за оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява
от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Залага се в
програмата през 2020 година, като за целта е допълнен състава на МКБППМН и в подкрепа
на обществените възпитатели и комисията е включен и квалифициран психолог, който да
осъществява професионална и методическа подкрепа.
ІV.
КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА
ПРЕВЕНЦИЯ
1. Наименование на помощния орган. Наименованието на помощния орган към
МКБППМН е Консултативен кабинет. 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. Консултативния кабинет е основно оборудван през
декември 2019 год. с най-необходимите и съвременни съоръжения, а именно: лаптоп,
мултифункционално устройство за принтиране и ксерокопиране, бюро и прилежащи помощни
шкафове, метален заключващ се шкаф – каса, конферентна маса с 14 стола, интернет рутер(точка
за достъп) и други.
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.) Консултативния кабинет има статут и функционира в
съответствие с изискванията на ЦКБППМН.
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V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Година

2020
2020
Прогноза за 2021

Таблица 21.
Плануван
брой Реално
усвоени
обществени
бройки обществени
възпитатели, утвърдени възпитатели
за
от МФ по Закона за съответната година
държавния бюджет
12
12
12
12

Изразходвани
средства
по
Наредба №2 на
ЦКБППМН
32 183 лв.

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.
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.
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.

2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. През 2020
година е проведена квалификационна дейност с обществени възпитатели под
наименованието „Летен форум – Албена” 2020 год. в периода от 03.08.2020 – 09.08.2020 год..

3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности. Няма такива.

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. 12
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4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението
превишава очакванията). Четирима.
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло
отговаря на изискванията /очакванията/). Трима.
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги
отговаря на изискванията /очакванията/). Пет
4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/
подобрение). Нула
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не
отговаря на изискванията). Нула.

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. На територията на община Чирпан има един брой инспектор
Детска педагогическа стая към РУ на МВР - Чирпан. На територията на Общината, няма
СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и приюти за безнадзорни деца.
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните
(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати. Няма такива.
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. През 2020 год. са извършвани 2 съвместни проверки между
МКБППМН и РУМВР Чирпан. Тази дейност ще бъде заложена и в работата на МКБППМН
през 2021 год. Отделно от съвместните дейности, в периода на пандемията през 2020 год. бе
възложено на обществените възпитатели да извършват ежедневни проверки на територията
на община Чирпан, в които да се съблюдава изпълнението на разпоредбите на Кмета на
Община Чирпан, а именно налагането на вечерен час за всички малолетни и непълнолетни –
19:00 часа.
4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на
скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. Не са
извършени такива.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. Няма
такива.
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за
какви нарушения? Неприложимо.
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
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

10
на индивидуални награди за постигнатите резултати. Да се засилят дейностите при
осъществяване на лятната работа на комисията, която представляла интерес за
подрастващите.
VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционновъзпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и
организации:
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
През 2020 г. МКБППМН успешно работи с всички институции, имащи отношение към
детското асоциално поведение.
Инспектор на 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.
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.
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др.
Брой и теми. Не са осъществени такива взаимодействия.

3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети
дейности за тяхното преодоляване. Не са на лице проблеми с посочените институции.
ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия
и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на
МКБППМН. Осъществено е участието на обществените възпитатели и членове на
Комисията през 2020 година в „Летен форум – 2020”, организиран от ЦКБППМН.
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2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 23
членове на МКБППМН и обществени възпитатели.
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! Секретаря на МКБППМН е участвал в
квалификационен семинар към ЦКССБППМН София през декември 2019 и в „Летен форум
2020 год.”.
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 43041
лева.
ХI. Планувани за 2020 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН
за възнаграждение на членове на МКБППМН: 1010 лв.
ХIІ. Получени и изразходвани средства от МКБППМН през 2020 г.,:
Таблица 22.
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 2021 г. – общо (в
лева)

77 760

75 224

85 560

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 в
Община Чирпан и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на детето”:
Председател на МКБППМН: Румен Тунанов - зам. кмет на Община Чирпан ,тел. 0416/996-27
Секретар на МКБППМН: Петко Минчев ,тел. 0416/9-96-40
Детска педагогическа стая при Районно управление на МВР - 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:
ПЕТКО МИНЧЕВ
СЕКРЕТАР НА МКБППМН

