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РЕШЕНИЕ
№ 26
Протокол № 5 от 04.02.2020 година
ОТНОСНО: Предложение от Атанас Калчев – Кмет на община Кричим, относно
приемане на годишен отчет за дейността на МКБППМН за 2019 година.
Вносител: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим.
Докладва: Атанас Калчев – Кмет на община Кричим.
Становища: ПК по социални дейности, образование, култура и ПК по местно
самоуправление, обществен ред и законност към ОбС.
На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закон за местното самоуправление и
местната администрация и чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Общински съвет
при Община Кричим приема писмения годишен отчет за дейността на
МКБППМН за 2019 година.
МОТИВИ: Настоящото решение се прие на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от
Закон за местното самоуправление и местната администрация и чл. 7, ал. 2 от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, като взе
предвид фактическите основания в Предложение с вх. № РД-01-08-11/20.01.2020 год.
от Кмета на община Кричим, и положителните становища на постоянните комисии
към ОбС – Кричим: ПКСДОК и ПКМСОРЗ
Общ брой общински съветници: 13
Брой присъствали на гласуването: 11
ГЛАСУВАЛИ:
„ЗА” – 11;
„ПРОТИВ” – няма;
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – няма.

Протоколчик:
/Кр. Манолова/
Председател на ОбС:…………….
/ А. Хаджиева /
АХ/КМ
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ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИ ПРИ ОБЩИНА КРИЧИМ
ПРЕЗ 2019 ГОДИНА

І. Организационно състояние на МКБППМН при Община Кричим:
Подготовката на годишния отчет, неговата структура и показатели за 2019
година са съобразени с Указание на Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /ЦКБППМН/,
получено с писмо № РД-30-И-65 / 04.12.2019 г.
1. На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Местната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / МКБППМН /
представя ежегодно отчет за своята дейност пред Централната комисия за БППМН към
Министерския съвет, пред Кмета на Общината и пред Общинския съвет.
На територията на община Кричим функционира Местна Комисия за Борба с
Противообществените прояви на Малолетни и Непълнолетни, чиято цел е превенция на
асоциално поведение при подрастващите и корекционно – възпитателна дейност.
Състава на Местната комисията е определен със Заповед на Кмета на Община Кричим,
в съответствие с разпоредбите на чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН, както следва:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ръководител ЦОП;
главен експерт „Закрила на детето”,
инспектор при РУ – Стамболийски,
инспектор ДПС при РУ – Стамболийски,
педагогически съветник,
юрисконсулт,
общински съветник,
Длъжността Секретар е щатна към момента и е част от структурата на общинска
администрация.
Борбата с противообществените прояви и престъпността сред малолетните и
непълнолетните е съставна част от цялостната дейност по ограничаване на
престъпността в страната. Тя е една от съществените предпоставки за позитивното
възпитание на подрастващите и неделим елемент от системата за превенция на
престъпността като цяло. Успешното й провеждане нанася сериозно поражение върху
„потенциала“ на пълнолетната престъпност, а нейното подценяване довежда
неминуемо до криминализиране на значителна част от младото поколение и
увеличаване на рецидивната престъпност след навършаване на пълнолетие от тази
възрастова група правонарушители. Основната цел при работата на МКБППМН в
община Кричим е постигането на позитивна промяна и възпитателен ефект в
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поведението на малолетни и непълнолетни „в конфликт със закона”, превенция на
противообществените прояви и свеждането им до минимум.
Българския законодател е уредил превенцията и противодействието на детското
асоциално поведение със специален закон – Закон за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (ЗБППМН.) С този
закон са регламентирани дейността и функциите на местните комисии за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Социално–
превантивната дейност е важен аспект в дейността на МКБППМН, която се
осъществява самостоятелно или съвместно с други институции, имащи отношение към
възпитанието на децата.
В програмно и личностно отношение, определеният състав на комисията показа
през периода 01.01.2019 г. – 31.12. 2019 г., че е достатъчно компетентен и служебно
оторизиран за изпълнение на организационно-методичните и контролно-ръководните
си функции на територията на Общината.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.

1. Реализирани дейности от комисията:
Противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните са отражение
на социалните и нравствени проблеми на обществото, което в много случаи е пряко
отговорно за извършените деяния на децата.
Социално-превантивната дейност е важен акцент в дейността на институциите,
които имат отношение към възпитанието на децата. Съществен принос в това
отношение имат обществените възпитатели, педагогическите съветници и Училищните
комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
/УКБППМН/.
Безспорен е фактът, че борбата срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните и постигането на положителни резултати е немислимо
без две много важни неща:
1. Повишаване отговорността и синхрон между институциите, работещи с
малолетни и непълнолетни;
2. Ангажиране вниманието и свободното време на децата с дейности
ползотворни за тяхното развитие.
* В резултат на извършената дейност през отчетния период МКБППМН счита, че
съществува нагласа сред ученици, учители, родители и граждани за активна
профилактична и превантивна работа по проблемите на асоциалното поведение на
подрастващите, борбата с наркоманиите и агресията в училище.
* Членовете на Комисията и обществените възпитатели работят в тясно
сътрудничество с инспекторите от детска педагогическа стая и експертите от дирекция
„Социално подпомагане” с цел осигуряване закрила на малолетни и непълнолетни,
нуждаещи се от помощ.
* Провеждаха се срещи с педагогическите съветници, психолози и класните
ръководители на децата. Съвместно се изнасяха лекции с превантивна насоченост по
различни теми.
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* През периода се осъществяваха контакти с инспектор Детска педагогическа стая
при РУ „Полиция” гр. Стамболийски., свързани с обмен на информация, коментари
относно конкретни случаи, организиране на възпитателната работа с проявени деца и
превантивната работа в училище.
* Добре са стиковани действията с представителите на Полицейска приемна гр. Кричим
към РУ „Полиция” / Районно управление – Полиция / гр. Стамболийски при
решаването на възникналите проблеми. Взаимодействието с тях е отговорно и успешно
относно организирането, координирането и извършването на превантивна дейност, и
единодействието по проблеми за издирване и уточняване на малолетните и
непълнолетните правонарушители, нуждаещи се от помощ. В случаите, когато
Местната комисия среща затруднения при осигуряване на деца и родители за участие
във Възпитателни дела се разчита на доброто взаимодействие със служителите от
Полицейската приемна в гр. Кричим.
* Взаимодействието между социалния работник от отдел „Закрила на детето” при
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Стамболийски и секретаря на МКБППМН е
отлично. Обменя се информация за проблемни деца и за тези, за които е образувано
възпитателно дело. За всяко заседание по Възпитателно дело от отдел „ЗД”/ Закрила на
детето / се осигурява представител, който да защитава правата и интересите на децата.
В случаите, когато съставът прецени, се изисква и писмен социален доклад за някои
малолетни и непълнолетни. Това подпомага определянето на адекватни и ефективни
възпитателни мерки.
* Координацията между комисията и обществените възпитатели е много добра, но се
отчита необходимостта от по-добро взаимодействие между комисия и родители. От
особено голяма важност е подобряването на взаимоотношенията деца - родители.
Тревожи липсата на достатъчен родителски контрол.
* Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура върху
дейността на МКБППМН по разглеждане на Възпитателни дела периодично се подава
информация за наложените възпитателни мерки и се изпращат копия от Решенията на
тричленните състави.
* Един от важните акценти в работата на Комисията е превантивната дейност.
Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - да не се допуска конфликт
между детето и закона. Да се ограничават до минимум факторите, които водят до
извършването на противообществените прояви от малолетни и непълнолетни.
През периода 01.01.2019 г. – 31.12.2019 г. работата на комисията се състоя в:
- Организиране, планиране и контрол по изпълнението на дейността на МК да
провежда заседания най – малко на тримесечие;
- Подготвяне на Отчета до ЦКБППМН;
- Набиране, обощаване и анализиране на информация от институциите, имащи
отношение към противообществените и девиантни прояви на малолетни и
непълнолетни;
- Актуализиране и поддържане на база данни за деца в риск, извършители на
противообществени прояви, за които съществува риск да извършат ПП или
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престъпление, безнадзорни, малтретирани, просещи и други. Въвеждаха се мерки за
тяхната социална защита.
- Организираха се превантивни кампании с различни форми на въздействие сред
учащите малолетни и непълнолетни като: насилието и агресивното поведение,
употребата на наркотични и упойващи вещества, междуличностни отношения, трафик
на хора, анти СПИН кампании,
- Организираха се тематични срещи и дискусии с родители по въпроси, свързани
с възпитанието на децата, за подобряване на диалога в семейството и справяне с
конфликти и кризи.
- По покани от директорите на училищата в часа на класа се провеждаха беседи
с разнообразна тематика в зависимост от интересите и предложенията на учениците и
учителите.
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.
- Секретарят на МКБППМН при община Кричим е включен в екипите за обхват
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. На територията на община Кричим няма
необхванати деца в училища и детски градини, но голяма част от децата и семействата
им пребивават в чужбина.
1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от
МКБППМН
- Над 50 броя
1.2. Работа с педагогическото ръководство.
Брой срещи
0

Таблица 1.
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и
родители
0

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
Обществените възпитатели, които работят посещават СУ „П. Р. Темите които
Славейков” гр. Кричим с училищия психолог, те работят редовно с деца се обсъждат
през цялата година. Като обществените възпитатели са трима и работят с са различни
деца до 7 броя на възпитател, по две посещения седмично през цялата
по вид в
година.
зависимост от
каква нужда
за работа има
детето, най –
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честата тема е
редовното
посещаване
на училище,
агрессия и
избягване на
конфликти и
кражби.
1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата.
- Взаимодеиствието с обществените съвети е много добро, секретарят на
МКБППМН е член на някои обществени съвети и присъства на всяко едно заседание,
на което се обсъждат важни теми по закони, наредби и проблеми в учебните
институции.
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители,
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата
си.
Таблица 3.
Брой на участниците
Вид дейности (срещи, обучения, консултации)
15
Превенция на ранните бракове и раждания
Родители
съвместно с ЦОП Кричим
Настойници
Попечители
1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.
Таблица 4.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
0
0
0
1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания, беседи.
Проведени превантивни
програми - беседи
Образователни
Асоциално поведение
Насилие между деца

Бр
ой

4

Таблица 5.
Теми

„Аз и другите –
поведение и
отговорности”,
„Агресията
между нас”
„Бъди
толерантен, а
не агресивен”

Брой
участниц
и
родители

Брой
участници
малолетни

Брой
участници
непълнолетни

IV – тите
класове,
/64 броя/

VI – тите
класове
/48 броя/
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Наркотични вещества,
алкохол, тютюнопушене

2

«Не на
дрогата», анти
СПИН
кампании

Сексуална експлоатация
и трафик на хора
Престъпления и
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни

2

«Как да се
предпазим от
ранна
бременост»

Културни

4

Спортни

2

Участия на
всички
културни
мероприятия в
община
Кричим
Участие на
спортните
празници в
училищата

Радикализъм1
Общо

0
14

Проведени анкетни
проучвания:
Образователни
Асоциално поведение
Насилие между деца
Наркотични вещества,
алкохол, тютюнопушене
Сексуална експлоатация
и трафик на хора
Престъпления и
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни
Културни
Спортни
Радикализъм1

IV – клас
/64 – броя/

Х клас
/34 – броя/

Лекции
съвмeстно с
ЦОП Кричим
15 броя
родители и 15
броя деца

Всички
ученици

128

Брой
0
0
0
0

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

97

Брой
участници
малолетни
0
0
0
0

Брой
участници
непълнолетни
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

0
0
0
0
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Общо

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

0
0
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
асоциално поведение

Непълнолетни

Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

0

0

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

0

0

Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

0

0

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

0

0

Общ брой консултирани деца за
радикализъм

0

0

Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение

Непълнолетни

Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

0

0

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

0

0
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Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

0

0

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

0

0

Общ брой консултирани деца за
радикализъм

0

0

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.
Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
17
2

Непълнолетни
15

Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
17
2

Непълнолетни
15

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
Брошури и календари.
един

Теми
Без кибер тормоз в
училище. Уважавай
другите дори и в
интернет.
Безопасно лято.

10

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
0
0

Непълнолетни
0

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.
- Всички напуснали ВУИ са навършили пълнолетие имаме информация, че
Филип Маргаритов Стоянов е в затвора, а Веселин Маринов работи след излизането му
от ВУИ гр. Ракитово.
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни
заведения, са осъществени.
Таблица 17.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
0
0
0
3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни,
чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване
на престоя в тези заведения.
- Няма такива родители.
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и
непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно
осъдени.
- Няма малолетни и непълнолетни от МКБППМН при община Кричим, които да
пребивават в горе изброените институции.

СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни деца
Условно осъдени

Таблица 18.
Брой дейности
0
0
0
0
0

Видове дейности
0
0
0
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.
- На територията на община Кричим няма домове за отглеждане на деца лишени
от родителски грижи, поради което
Местната комисия за борба срещу
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противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при Община Кричим
не е разглеждала възпитателни дела по смисъла на разпоредбите на чл. 13, ал. 1, т. 11 и
т. 13 от ЗБППМН /„настаняване в СПИ” и „настаняване във ВУИ”/ по отношение на
деца от горе упоменатите домове;
В случай, че има условно осъдени непълнолетни лица, МК получава
информация от съда.
Тъй като няма случаи на освободени от ПД, ВУИ и СПИ и условно осъдени
непълнолетни лица, които не продължават образованието си, МК не е изготвяла
поименен регистър на такива лица и не са предприемани мерки за повишаване на
тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и
подпомагане при намиране на работа.

Категории
неучещи и
неработещи
непълнолетни
Неучещи и
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на
пробация

Общ
брой

Таблица 19.
Брой на
Брой
обхванати в
продължили
обучения и
образованието
програми за
си
квалификация

0

0

0

0

0

0

Брой на
професионално
ориентирани и
консултирани
0

Брой на
започналите
работа
0

0
0

0

0

0
0
0

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.
- В община Кричим постъпват писма от Министерство на правосъдието, Главна
дирекция „Изпълнения на наказанията” – Районна служба „Изпълнение на наказанията”
– гр. Пловдив, за тези които трябва да се водят на пробация, също така има служител в
община Кричим който води за всяко посочено лице индивидуален картон.
Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на
пробация непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
0
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Справки на секретаря на МК в съда

0

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
- МКББПМН при община Кричим няма проблеми при образуването и
разглеждането на възпитателните дела. През 2019 г. са постъпили три преписки за
образуване на възпитателни дела, две от които ще бъдат разгледани с решения през
месец януари 2020 г.
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.
- 17 броя оценка на риска
ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА
ПРЕВЕНЦИЯ
1. Наименование на помощния орган.
2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и
функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?
- На територията на община Кричим няма Консултативни кабинети и Центрове
за социална превенция.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Година

2019
2020
Прогноза за 2021

Таблица 21.
Плануван брой
Реално усвоени
обществени
бройки обществени
възпитатели,
възпитатели за
утвърдени от МФ по
съответната година
Закона за държавния
бюджет
3
3
4
5

Изразходвани
средства по
Наредба №2 на
ЦКБППМН
6810.00 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 .
- Дейността на обществените възпитатели е много разнородна и винаги е с цел
превенция. Възпитателите посещават редовно училища, изнасят беседи, лекции,
тренинги, работят индивидуално с малолетни и непълнолетни за които водят отделно
индивидуален картон. Включват се в доброволчески кампании.
2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От
кого са организирани и по чия инициатива?
- Обществените възпитатели в община Кричим са три броя. Единият е социален
работник към ЦОП град Кричим от 10 години, който постоянно се преквалифицира в
различни направления, през 2019 г. получи сертификат по направление Монтесори,
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обучението е организирано от община Кричим. Това, че работи в ЦОП е голямо
предимство, защото много от проблемните деца и семейства са насочени там, също така
и непълнолетни майки. Другите двама са учители в НУ „Васил Левски” гр. Кричим,
които също са много добре обучени педагози и също преминават различни обучения за
момента организирани от училището и голямо преимущество при тях е това, че поголямата част от деня на децата, които са в Местната комисия са под техен контрол.
През следващата календарна година Председателят и Секретарят на МКБППМН са
планували поне две обучения за обществените си възпитатели.
3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности.
- 3 броя
4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно
изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на
обществените възпитатели (методическо ръководство).
4.1. Брой изготвени оценки.
- 17 броя – за работата на всяко дете.
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1”
-0
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението
изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).
- 3 броя
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3”
-0
4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4”
-0
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не
отговаря на изискванията).
-0
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 общината няма ДПС, СПИ, ДВНМН, ПД.
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.
- Няма.
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 децажертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.
- Няма нарушения при направени проверки.
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4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване
на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати
резултати.
- На всяко тримесечие община Кричим получава писмо от директора на
Агенция за социално подпомагане – град Стамболийски, за извършване на ежемесечни
обходи за идентифициране на просещи деца на територията на община Кричим, в които
участва и секретаря на Местната комисия, извършени са 12 обхода и не са
идентифицирани такива деца.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
- Няма проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи
и за какви нарушения?
- Няма констатирани нарушения.
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И
ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО
НА
ПРЕСТЪПНОСТТА
И
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ
НА
МАЛОЛЕТНИТЕ
И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО
ИМА ТАКИВА)?
- Няма такива.

VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия,
организирани
по
социално-превантивната и
корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните
органи и организации:
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
- Няма такива.
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии
и др. Брой и теми.
- Няма такива.
3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и
предприети дейности за тяхното преодоляване.
-Няма такива.
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.
- Няма такива.
- 2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните
семинари.
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!
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- Секретарят на МКБППМН е участвал в един семинар в град Хисар на
националната среща организирана от ЦКБППМН.
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:
6810 лева.
ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.
- Няма изразходвани средства
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на
местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 22:
Таблица 22.
Получени средства по ЗДБ за Изразходвани средства от
МКБППМН за 2019 г. – общо МКБППМН за 2019 г. – общо
(в лева)
(в лева)
32 750 лв. бюджет
+ 22 517 лв. преходен остатък
39 393 лв.
55 267 лв. общо

Необходими средства
за 2021 г. – общо (в
лева)

42 000 лв.

ХІІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.
Във връзка със назначената комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни са определени ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА В
ОБЩИНА КРИЧИМ и КООРДИНАТИТЕ им са, както следва :
1. Председател на МКБППМН – Дерия Мейманова,
адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3
тел.: 03145 / 24-51; факс 03145 / 23-51,
мобилен телефон: 0883 213161
2. Секретар на МКБППМН – Вилдан Калканова
Адрес: гр. Кричим, пл. „Обединение” № 3
мобилен телефон: 0888/117392
3. Инспектор ДПС – Любица Рупчева, при РУ „Полиция” гр. Стамболийски
адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 29
тел.: 0339/6 03 09
4. Отдел “Закрила на детето” към Д “СП” гр. Стамболийски - към ДСП гр.
Стамболийски
адрес: гр. Стамболийски, ул. „Г. С. Раковски” № 29
тел.: 0339/32-20

