
                                                                                                                      

 
 

 

ОБЩИНА   ДРЯНОВО 
 

      

  

 

      Утвърдил! 

      Кмет на община Дряново: /п/ 

        инж. М. Семов 

 

 

 

ОТЧЕТ ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ – ОБЩИНА ДРЯНОВО ЗА 2018 ГОДИНА 
 

 

Приет с Решение №562/31.01.2019г на ОбС-Дряново (Протокол №65) 

 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 

1.  Законосъобразност на състава: комисията се състои от 13 члена, съгласно чл. 6, ал. 

2 от ЗБППМН, като в нея са включени педагози, психолог, психиатър, инспектор Детска 

педагогическа стая и от отдел „Закрила на детето”. 

Има назначен щатен секретар, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН, по трудово 

правоотношение 

 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в 

изпълнение на следните области на дейност? 

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.  

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата.  

В състава на комисията има представители от всички училища на територията на 

общината. На заседанията на комисията се обсъждат възникнали проблеми и начини за 

преодоляването им.  

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. 

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

МКБППМН. 

Членове на Комисията участват в изградения Екип за изпълнение на Механизма 

за съвместна работа с институциите по обхващане и задържане ва децата и учениците в 

задължителна предучилищна и училищна възраст.  

Екипа е извършил 53 обхода по обхващане и задържане в образователната 

система на деца и ученици. Върнати в образователната система са 3 деца подлежащи на 

задължително посещение на детска градина. Няма необхванати подлежащи ученици. 
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1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

 

Таблица 1. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към МКБППМН за 

консултиране на деца и родители 

2 0 Работа с деца с 

девиантно 

поведение 

 

  Забележка: В състава на комисията има представители от всички училища на 

територията на общината. На заседанията на комисията се обсъждат възникнали 

проблеми и начини за преодоляването им.  

На 17.01.2018 г. се проведе заседание на комисията за приемане отчет за 

дейността през 2017 г. и план за дейностите през 2018 г. През м. юни 2018 г. на 

заседание на комисията беше приет План за лятна работа. 
 

1.1.4.  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) 

Брой участия в обучения по 

превенция на МКБППМН 

Теми 

2 0 Обсъждане на 

конкретни 

случаи на деца 

с проблемно 

поведение 
 

 Забележка: На 29.01.2018 г. се проведе работна среща с обществените 

възпитатели, във връзка с писмо от СУ „М. Райкович“ за ученици, които имат 

проблеми, свързани със спазване Правилника за вътрешния ред в училището или 

агресивно поведение. На осн. чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН 10 ученика се разпределиха за 

индивидуална работа с обществен възпитател, съобразено с всеки отделен случай.  

През м. октомври 2018 г. се проведе работна среща на обществените 

възпитатели с психолога на СУ „Максим Райкович“ за обсъждане на ученици с 

проблемно поведение и на осн. чл. 41, ал. 2 от ЗБППМН 6 ученика се разпределиха за 

индивидуална работа с обществен възпитател, съобразено с всеки отделен случай.  

Ежемесечно обществените възпитатели представят отчети за извършената 

корекционно – възпитателна работа на секретаря на МКБППМН. Отчетите се 

представят ежемесечно в РУ на МВР - Дряново, съгласно  подписано Споразумение № 

31121 от 24.07.2014 г. между ОД на МВР – Габрово и комисията.  

 

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни:  

Обществените съвети към училищата не са търсили съдействие от МКБППМН. 

 

1.2. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.2.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, 
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настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си. 

Таблица 3. 

Участници Брой дейности Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 1 тренинг 

Настойници 0  

Попечители 0  
Забележка: През м. април 2018 г. в СУ „Максим Райкович“ се проведе среща – тренинг, 

подготвен от психолога на училището и обществените възпитатели. В него се включиха 

родители на ученици от 5 до 8 клас. Представени бяха казуси свързани с взаимоотношенията 

между ученици, родители и учители. 

 

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

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Комисията няма данни за деца по поставения критерий. 

  

1.2.3. Брой образователни,2 социални3 и здравни4 мероприятия5. 

Таблица 5. 

Брой 

образователни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

0      
Забележка: По поставеният критерий не са провеждани образователни мероприятия. 

 

Таблица 6. 

Брой социални 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

11 В 

забележка 

50 200 100 10 400 лв. 

Забележка:  

За 2018 г. са проведени следните мероприятия и изразходвани за провеждането им средства, 

както следва: 

- Ден на розовата фланелка - световен ден за борба с тормоза в училище - на 28 
                                                           
2 Отбелязват се дейности, свързани с образованието и/или кариерното ориентиране на 

подрастващите, например: „Аз искам да уча”, „Развитие на мотивацията за постижения”, „Обучения на 

деца с хиперактивност или СОП”, ,,Познатите и непознатите професии”. 
3 Представят се дейности, свързани със социалната среда: 1) поведение (агресия, пример: ,,Без 

агресия”; насилие, пример: ,,Без насилие в училище”; тормоз, пример: ,,Не на тормоза в класната стая”; 

конфликт, пример: ,,Без конфликти в училище”; противоправно поведение; толерантност, пример: 

,,Толератност и съпричастност”); 2) културни (за 1 март, 3 март, 1 юни, 1 ноември и  други имащи 

отношение към празник на града или училището), пример: ,,Роден край”, ,,Приятелството“, ,,Ценности“, 

,,С любов и грижа към животните”, ,,Игри и забавления  с връстници"; и 3) превенция на ранни 

бракове и отговорно родителство. 
4 Маркират се дейности, свързани със здравното образование, сексуалното образование, спорта. 

Тук не се представят дейности, свързани с превенция на алкохол, наркотици и тютюнопушене. 
5 Под названието „мероприятия” във всички таблици в отчета се отбелязват дейности, които не са  

обучения, не са стратегия, не са програма или проект. 
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февруари 2018 г. учениците от СУ „Максим Райкович“ отбеляза деня за борба с 

тормора в училище. Ученическият парламент бе подготвил дърво на толерантността, на 

което на розови фланерки, изрязани от тях бяха написани послания към съучениците 

си.  Всеки желаещ да се включи в кампанията „Ден на розовата фланелка“ облече нещо 

розово, а всеки клас получи розови балони. – 100 лв. 

- Конкурс за картичка, посветен на 14 февруари – Свети Валентин - организираха в 

инициативата се включиха 24 ученика от СУ „Максим Райкович“, като представиха 

оригинални картички с послания.  Всички участници получиха в дух на празника 

сладки под формата на сърце, а на най-добре представилите се г-жа Деница Вачкова – 

зам. кмет на Община Дряново и председател на МКБППМН връчи награди. 150 лв. 

- 160 години Дряновско класно училище – издаване на илюстрована книга „Духът на 

Дряново“ – подготвена от ученици на СУ „Максим Райкович“ за празника. 1500 лв. 

- Детски празник, посветен а 1 юни – международен ден на детето проведен на пл. 

„Ларго“. 500 лв. 

- Театрална постановка „Женско царство“ на 29.06.2018 г. в Ритуалната зала на Община 

Дряново се представи подготвената от ученици от СУ „Максим Райкович“ постановка 

под ръководството на обществения възпитател Светла Станева. 100 лв. 

- Дискусия на тема „Семейство, училище, общество“ – проведена на 29.08.2018 г. в 

„Консултативен кабинет“. Участие взеха представители на комисията, на ОЗД, ЦОП – 

Дряново и родители. Обществените възпитатели бяха подготвили презентация за 

взаимоотношенията между подрастващите. Представи се постановката „Напред и 

нагоре“ от ученици от 5 клас, под ръководството на обществения възпитател Светла 

Станева. – 100 лв. 

- Театрална постановка на Държавен драматичен театър – Търговище „Ана от другата 

страна“ – представена на 15.10.2018 г. Постановката засяга теми, свързани с 

израстването, употребата на алкохол, наркотици, опасностите, срещу които са 

изправени подрастващите и важните решения, които трябва да вземат.  1400 лв. 

- Празници на Дряново и традиционен есенен панаир – осигуряване на празнична 

програма и концерт. 7 400 лв. 

- „Запалване светлините на коледната елха“ – 03.12.2018 г. подготвена програма за 

тържеството на Община Дряново. – 100 лв. 

- В седмицата 17 – 20 декември 2018 г. в СУ «Максим Райкович» ученици от 

Ученическия парламент проведоха образователни игри с ученици от 2-ри и 3-ти клас за 

коледните и новогодишните празници. 50 лв. 

- Коледно тържество – проведено на 19 декември 2018 г. в «Консултативен кабинет» 

със занимателни игри, запознаващи присъстващите с коледни традиции и обичаи в 

България и други страни. 50 лв. 

 

Таблица 7. 

Брой здравни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

6 В 

забележка 

0 200 100 3100 

Забележка: През 2018 г. във връзка със заложени в План за 2018 г. дейности се 

реализираха следните спортни инициативи и изразходвани средства, както следва: 

- Великденски турнир по футбол  – 500 лв. 

- Турнир по тенис – проведен на 12.04.2018 г. – 500 лв. 

- Турнир по футбол за девойки младша възраст – проведен от 15.06.2018 г. до 
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17.06.2018 г.  на стадион „Локомотив“ Дряново – 500 лв.  

- Детски футболен турнир проведен от 01.11.2018 г. до 03.11.2018 г. на стадиона в с. 

Царева ливада посветен на 1 ноември – ден на народните будители – 100 лв. 

- Турнир по летен стрийтбол проведен на 25 и 26 август 2018 г. на стадион 

„Локомотив“ по повод 12 август - Международен ден на младежта. За да поиграят 3х3 

баскетбол, в Дряново дойдоха професионалисти и любители от Габрово, Велико 

Търново, Севлиево, Троян, Ямбол, София, Сливен, Русе, Шумен, Горна Оряховица, 

Варна и Бургас. Участие взеха 51 отбора – 1000 лв. 

- Коледен турнир по футбол – проведен  от 14.12.2018 - 16.12.2018 г. в Спортна зала – 

Дряново за родени след 01.01.2010 г. В турнира взеха участие 10 отбора от Дряново, 

Габрово, Горна Оряховица, Севлиево, Стара Загора, Ямбол и София – 500 лв. 
 

1.3.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и 

програми: 

1.3.1. Национални стратегии. 

Таблица 8. 

Брой 

национални 

стратегии 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

3 В 

забележка 

0 0 100 0 

 

Забележка:  

Национална стратегия за борба с трафик на хора 2017 – 2021 г. 

Националната   стратегия   за   борба   с   наркотиците (2014-2018 г.).  

Национална стратегия за превенция на престъпността 

През 2018 г. инспектор ДПС проведе лекции и беседи в 8-12 клас на СУ „Максим 

Райкович“ и ПГИ „Рачо Стоянов“ по следните теми: 

- „Видове наркотични вещества и въздействие върху човешкия организъм“ 

-  „Трафик на хора и сексуална експлоатация“. 

- Във всички класове на училищата са проведени беседи и дискусии, съобразено с 

възрастта на подрастващите по теми, свързани със здравословен начин на живот, 

полово предавани болести, психично здраве и личностно развитие, употреба на 

психоактивни вещества. 

 

1.3.2. 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 9. 

Брой 

общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 В 

забележка 

0 150 60 100 

Забележка: Проведени беседи от инспектор Детска педагогическа стая по следните 

теми: 

- „Опасностите в интернет“ 

- „Детската агресия“ 
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1.3.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни 

кампании. 

Таблица 10. 

Общ брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

0    
Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблици 9 и 11.  

 

 

Таблица 11. 

Брой реализирани програми за 

превенция и противодействие на 

детското асоциално поведение 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

1 100 100 0 
Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблица 9. 

Проведени беседи от инспектор Детска педагогическа стая по следните теми: 

 - „Наказателна отговорност на малолетните и непълнолетните според НК и ЗБППМН“. 

- „Кражба, грабеж, последици от престъпленията“. 

- „Права и задължения на малолетни и непълнолетни според Закона за закрила на 

детето“. 
 

1.3.3.1. 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). 

 

Таблица 12. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

16 14 2 

Забележка: За 2018 г. са насочени 16 /шестнадесет/ малолетни и непълнолетни с 

проблемно поведение за индивидуална работа в „Консултативен кабинет“. В 

зависимост от всеки конкретен случай е определен обществен възпитател и е изготвен 

Индивидуален план за работа. За извършената корекционно-възпитателна работа 

обществените възпитатели представят ежемесечни отчети. 
 

1.3.3.1.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от 

ЗБППМН), съвместно с родители им (семейни консултации), от МКБППМН и 

нейните органи. 

 

Таблица 13. 

Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни 

0   

Забележка: Съвместни консултации не са провеждани. За работата на обществените 

възпитатели родителите на децата са информирани, попълнили са Декларация за 

информирано съгласие. 
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1.3.3.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви и родителите 

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

Консултативния кабинет). 

Таблица 14. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

2 0 4 

Забележка: С наложена възпитателна мярка „поставяне под възпитателен надзор на 

обществен възпитател“ за 2018 г. са двама непълнолетни. За извършената корекционно-

възпитателна работа и резултатите от нея са представени ежемесечни отчети.  
 

1.3.3.2.1. Брой консултирани деца с противообществени прояви, съвместно с 

родителите им (семейни консултации), от МКБППМН и нейните органи. 

Таблица 15. 

Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни 

0   

Забележка: За наложената възпитателна мярка родителите на децата са запознати. 

Получили са копие от решението по възпитателното дело.  
 

1.3.4. 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 16. 
Брой информационни 

кампании по превенция 

на наркоманиите, 

употреба на алкохол и 

тютюнопушене. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

2 В 

забележка 

50 150 100 1400 лв. 

Забележка:  

- Отбелязване на 31 май – световен ден за борба с тютюнопушенето – беседи в час на 

класа. 

- Театрална постановка „Ана от другата страна“  

- „Видове наркотични вещества и въздействие върху човешкия организъм“ – беседи в 

училищата.  
 

Таблица 17. 

Брой програми за 

превенция на рисково 

поведение за употреба 

на наркотици и 

алкохол 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1      

Забележка: По данни на Районно управление – Дряново, към Областна дирекция на 

МВР – Габрово за 2018 година са проведени 51 броя специализирани полицейски 

операции по линия, превенция употребата и разпространението на наркотични 

вещества. Установен е 1 /един/ непълнолетен притежаващ и употребяващ наркотични 

вещества.  
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Таблица 18. 

Брой проекти за 

превенция на рисково 

поведение за употреба 

на наркотици и 

алкохол 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

0      

Забележка: МКБППМН не е изпълнявала проекти по поставените критерии. 
 

Таблица 19. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на наркотици 

Малолетни Непълнолетни 

 0 0 
Забележка: Не са извършвани индивидуални консултации, относно употребата на наркотици. 

 

Таблица 20. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на алкохол 

Малолетни Непълнолетни 

 0 0 
Забележка: Не са извършвани индивидуални консултации, относно употребата на алкохол. 

 

Таблица 21. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на тютюнопушене 

Малолетни Непълнолетни 

 0 0 
Забележка: Не са извършвани индивидуални консултации във връзка с тютюнопушене. 

 

Таблица 22. 

Брой деца, консултирани (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра 

за социална превенция или Консултативния кабинет заедно 

с родителите им (семейни консултации), във връзка с 

употребата на наркотици и алкохол 

Брой семейни 

консултации 

 0 

Забележка: Не са провеждани индивидуални консултации. 

 

 

Таблица 23.  

Издаване и разпространение на информационни материали. 

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

МКБППМН 

флаери 500  100 
Забележка: Изработени флаери с информация за Комисията и новите координати на 

„Консултативния кабинет“ в гр. Дряново, ул. „Иван Вазов“ № 2. 
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Таблица 24. 

Брой проведени 

проучвания за 

нагласи за 

употреба на 

наркотични 

вещества, алкохол 

и тютюнопушене 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

0      
Забележка: Не са провеждани проучвания. 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на 

МКБППМН по превенция на наркоманиите, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един 

екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

1.3.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и 

противодействие на трафика на хора: 

1.3.5.1.  Програми за превенция. 

Таблица 25. 

Брой програми за 

превенция 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1      
Забележка: Проведени беседи от инспектор Детска педагогическа стая в училищата на тема 

„Трафик на хора и сексуална експлоатация“. 

 

1.3.5.2. Информационни кампании: 

Таблица 26. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

0      
Забележка: Не са провеждани информационни кампании по поставената тема. 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на трафика на хора, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

1.3.6. 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 27. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 1  

Брой разпространени материали 1  

Брой на информационните кампании в училищата 1  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

Брой конкурси 0  

Разходи от бюджета на МКБППМН 0  
Забележка: Осигурена информационна брошура „ЖП релсите не са място за игра и снимка!“. 
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Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на престъпленията и 

противообществените прояви, свързани с ЖП-транспорта, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

работа с малолетни и непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към 

организации с екстремистки или радикален характер. 

Таблица 28. 

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 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

0     
Забележка: На територията на Община Дряново няма забелязани или установени 

непълнолетни, принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер. По 

тази причина не са провеждани корекционни дейности по отношение на непълнолетни. 

 

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 29. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0   
Забележка: Няма. 

 

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършвали 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 30. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

   
 Забележка: Няма. 

 

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

на техните малолетни и непълнолетни извършители. 

Таблица 31. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

   
Забележка: За 2018 г. на територията на община Дряново няма установени криминални деяния 

от футболни агитки. 
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2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати 
Община Дряново разполага с много добра спортно-тренировъчна база. На територията 

на общината функционират няколко спортни клуба, в които са включени 190 деца. За 

2018 година няма регистрирани извършени противообществени прояви, свързани с 

футболни агитки, унищожаване на спортно имущество и други в същия аспект. 

 

 

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със 
социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа (чл. 10 

от ЗБППМН).  

Таблица 32. 

Брой дейности  Теми Разходи от бюджета на МКБППМН 

   
Забележка: През 2018 г. не се е налагало предприемане на мерки, свързани със социалната 

закрила на малолетни и непълнолетни. 

Таблица 33. 

Брой инициативи Теми Разходи от бюджета на МКБППМН 

0   
Забележка: Няма. 

 

3.1.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. 

Таблица 34. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 

Забележка: Местната комисия не е насочвала деца, извършители на 

противообществени прояви към Дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила 

на детето“. 

 

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

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

От община Дряново във Възпитателно училище – интернат има настанени 2 

/двама/ непълнолетни /Възпитателно училище-интернат „Никола Вапцаров“ гр. Завет, 

обл. Разград/. С протокол № 5/20.02.2018 г. престоят на единия непълнолетен е 

прекратен, поради навършване на пълнолетие. През лятната ваканция вторият 

непълнолетен се включи в работа с обществен възпитател. Комуникацията с него е 

трудна, поради изградените стереотипи на девиантно поведение. Не се отзовава на 

насрочени срещи, служи си с лъжа. От престоят му във ВУИ за 2018 година не се 

наблюдават положителни промени, тъй като имат извършени нови противообществени 

прояви /по данни от инспектор ДПС/, има постановени присъди от РС.  

 На територията на Община Дряново се намира едно от 4-те възпитателни 

училища-интернати в страната. Във ВУИ „Св. Св. Кирил и Методий“ - с. Керека. Броят 

на настанени малолетни и непълнолетни за учебната 2016/2017 година е 17, а за учебна 

2017/2018 година е 9. През м. март 2018 г. във връзка с писмо от МОН  екип, включващ 

представител на РУО, секретар на МКБППМН, ОЗД направи оценка на учениците, 
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настанени във ВУИ. В оценката се направи предложение за възможностите за 

насочване на учениците към други подходящи социални услуги в общността, 

реинтеграция в семейна среда или пренастаняването им във друго ВУИ. Със Заповед № 

РД-14-72 от 12.07.2018 г. на Министър на Министерство на образованието Красимир 

Вълчев поради трайна тенденция на намаляване броя на настанените ученици с 

противообществени прояви, считано от 01.09.2018 г. училището беше закрито. 

Настанените ученици продължиха образованието си във ВУИ „Никола Вапцаров“ гр. 

Завет, общ. Разград и ВУИ „Ангел Узунов“ гр. Ракитово, обл. Пазарджик, а на 

четирима престоят беше прекратен.  

 За 2018 г. в МКБППМН няма получени преписки от Районна прокуратура по 

отношение на малолетни или непълнолетни, настанени във ВУИ «Св. Св. Кирил и 

Методий» - с. Керека, общ. Дряново.  

За периода януари – май 2018 г. учениците, настанени във ВУИ се включиха във 

всички инициативи на комисията. Взеха участие в организираните работилници. 

Посещаваха два пъти месечно фитнес, играха тенис на маса и футбол в спортната зала.  

По време на пролетната ваканция останалите в училището ученици посетиха 

Спортна зала – Дряново за тренировки във фитнеса и игри на тенис на маса.  

 

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

заведения, са осъществени. 

Таблица 35. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

1 0 1 

 

3.2.2. Каква конкретна подкрепа е оказана.  
Непълнолетният, настанен във ВУИ е пускан във ваканция – пролетна и лятна, 

въпреки отрицателните становища на комисията. Контактите с него са трудни, поради 

трайно изграденото асоциално поведение. 

 

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.  
Непълнолетният, настанен във ВУИ няма необходимата родителска подкрепа и 

стабилна семейна среда. Бащата многократно е изтърпявал присъди – „лишаване от 

свобода“. Майката не полага грижи за тях и не живее на територията на община 

Дряново. Единствен интерес проявява бабата по бащина линия, която не може да 

осъществява необходимия контрол върху него.  

 

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

причини).  

Таблица 36. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ 0  

СПИ 0  

Забележка: За отчетния период не са правени предложения за прекратяване 

престоя във ВУИ/СПИ. 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/


 

 

                                              13                          5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

ISO 9001:2015                                                                                            тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03 

№ QMS 070716-03                                                                                       e-mail: dryanovo@dryanovo.bg 

OHSAS 18001:2007                                                                                      www.dryanovo.bg  
№ OHS 070716-04 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

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

педагогически съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал – по какви причини?  

Участие в проведен педагогически съвет на 10 юли 2018 г. във ВУИ – с. Керека.  

 

3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетни и 

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

осъдени. 

 

Таблица 37. 

 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

СПИ    

ВУИ    

ПД    

Приюти за безнадзорни 

деца 

   

Условно осъдени    

Забележка: Няма непълнолетни с прекратен престой, за които да се е налагало 

съдействие за продължаване на образование или уреждане на социални проблеми. 

 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 

Таблица 38. 

 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

Продължаване на образованието 0 0 0 

 

 

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

Таблица 39. 

 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

Уреждане на битови и социални проблеми 0 0 0 
Забележка: Не са извършвани дейности по посочените критерии. 

 

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа.  
Няма непълнолетни с прекратен престой, за които да се е налагало съдействие за 

продължаване на образование или уреждане на социални проблеми. 

 

 

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. 
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Таблица 40. 
Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-летни 

Общ 

брой 

Брой продължили 

образованието си 

Брой на обхванати 

в обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0     

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0     

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

0     

Условно 

осъдени 

0     

Осъдени на 

пробация 

2     

 

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените 

и осъдените на пробация непълнолетни.  

За отчетния период няма непълнолетни осъдени условно. В община Дряново се 

получава информация от Районна служба „Изпълнение на наказанията“ – Габрово, 

Пробационна служба – Дряново за осъдените на пробация непълнолетни и наложените 

пробационни мерки. 

Няма получена информация от съда, за да бъдат организирани възпитателни грижи 

по отношение на условно осъдени непълнолетни. 

 

Таблица 41. 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.  

     Възпитателните дела се образуват в едномесечния срок, посочен в Закона. При 

разглеждането им един от основните проблеми е неявяване на лицата, които 

задължително трябва да присъстват на възпитателното дело – родители и малолетни 

или непълнолетни правонарушители. Родителите не считат за необходимо да се явят 

при получаване на уведомителното писмо от комисията. Съдействие получаваме от РУ 

mailto:dryanovo@dryanovo.bg
http://www.dryanovo.bg/


 

 

                                              15                          5370 Дряново, ул. Бачо Киро 19 

ISO 9001:2015                                                                                            тел: 0676/7 29 62, факс: 0676/7 43 03 

№ QMS 070716-03                                                                                       e-mail: dryanovo@dryanovo.bg 

OHSAS 18001:2007                                                                                      www.dryanovo.bg  
№ OHS 070716-04 

                                                                                                                                                                                                                                                                        

– Дряново, като компетентен орган за принудително им довеждане. При някои 

малолетни и непълнолетни, родителите са в чужбина, а те живеят при роднини, които  

не са упълномощени да представляват родителите. В такива случаи не може да бъде 

разгледано възпитателното дело.  

Трудности се срещат и при установяване на настоящ адрес на 

правонарушителите. Много от тях често сменят местопребиваването си, като не 

променят адресната си регистрация. Със съдействието на служба ГРАО се осъществява 

издирване настоящ адрес за по-навременно разглеждане на постъпилата преписка и 

изпращането й по компетентност. 

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, при които представители на ДСП – ОЗД да не са участвали при 

разглеждане на възпитателни дела.  

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 допуснати нарушения. 

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. 

Не са изготвяни карти за оценка на риска. 

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

ЗБППМН. Причини.  
Няма констатирани трудности при изпълнение на мерките по чл. 13. 

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

ЗБППМН. Причини.  
За отчетният период не са налагани мерки по отношение на родителите. 

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

Причини.  
По отношение на двама непълнолетни са разгледани по две възпитателни дела. 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело.  
Като първо разгледано възпитателно дело е наложена възпитателна мярка 

„предупреждение“. 

7.2.  Наложени мерки на последващите дела.  
Наложена е възпитателна мярка на осн. чл. 13, ал. 1 т. 5  от ЗБППМН – 

„поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател“. 

 

8.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми 

при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН? 

За отчетния период са изпълнени наложените възпитателни мерки и не се е 

налагало използване на чл. 25 от Закона за БППМН „Който не изпълни решение на 

местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1000 лева“.  
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ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Наименование на помощния орган.  
Към МКБППМН като помощен орган функционира „Консултативен кабинет за 

социална превенция“ от април 2009 година. Той се помещава в общинско помещение с 

кабинет за индивидуални консултации и зала за групови консултации и провеждане на 

обучения, тренинги и др. с превантивна цел. От м. юни 2018 г. кабинета е преместен в 

ново помещение в гр. Дряново, ул. „Иван Вазов“ № 2. Помещенията се ремонтирани 

със средства от комисията - 4 200 лв. и имат необходимите условия за реализиране на  

плануваните дейности.  

  

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.)  
Кабинета е разкрит през 2009 година, като има „Статут за дейността на 

Консултативен кабинет, като помощен орган към МКБППМН“. 

 

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра за превенция 

(Консултативния кабинет).  

Работата на кабинета е пряко свързана с дейността на Местната комисия. 

Посещава се от деца, насочени с решение на тричленен състав при разглеждане на 

възпитателни дела, деца насочени от Училищните комисия за превенция и деца по 

желание. Много съществена е работата с родители.  

За периода януари – декември 2018 г. кабинета е посещаван от: 

- съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 „задължаване да участва в консултации, обучения и 

програми за преодоляване на отклоненията в поведението“ от Закона за БППМН – 2 

непълнолетни.  

- Съгласно чл. 41, ал. 2 от Закона за БППМН - 16 ученика.    

През кабинета преминават и децата, които го посещават по желание. За тях 

родителите попълват Декларация за информирано съгласие. За отчетния период по 

данни на отчетите на обществените възпитатели кабинета е посетен от повече от 20 

деца по желание, като посещенията им не са единични, а редовно го посещават.   

През лятото кабинета се посещава от деца, които искат да прекарат по-

разнообразно свободното си време или пък да им помогнат при подготовката за 

поправителни изпити.  

Децата с помощта на обществените възпитатели се включиха в организираните 

работилници за изработването на мартеници, великденска кошница, коледни картички 

и сувенири.  

Обществените възпитатели пред 2018 година редовно провеждаха беседи на 

теми, свързани със превенция на зависимости, безопасен интернет, здравословен начин 

на живот, агресия между подрастващите и др. 
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3.1. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 

непълнолетни, и разделени по пол).   
С наложена възпитателна мярка са два непълнолетни – едно момче и едно 

момиче. 

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

(майки или бащи).  
За отчетният период не са налагани мерки по отношение на родителите. 

 

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

мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра за превенция (Консултативния 

кабинет).  
След наложената възпитателна мярка на осн. чл. 13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН не са 

получавани нови преписки по отношение на непълнолетните.   

 

3.4. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в 

резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15.  
За отчетният период е наложена само една мярка по отношение на родител на 

осн. чл. 15, ал.1 т. 1 – „предупреждение“.  

 

4. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (Консултативния 

кабинет). Няма проблеми при реализиране на дейностите в кабинета. 

 

 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 

Таблица 42. 

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 4 3 5432 лв. 

2019 4 

Прогноза за 2020 4 

 

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.  

За 2018 г. броят на обществените възпитатели за община Дряново е 4. 

Обществените възпитатели имат необходимата квалификация, опит и умения за работа 

с деца. Дейността им е регламентирана от Закона за БППМН и „Статут на обществения 

възпитател”.  

През годината са ангажирани трима обществени възпитатели, които 

организираха редица инициативи и кампании с превантивна цел. Ежедневно провеждат 

консултации в Консултативния кабинет, на основание чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН.  За 
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работата си те изготвят индивидуални карти на децата, индивидуален план, месечни 

отчети. При приключване на наложената възпитателна мярка – отчет за постигнатите 

резултати с конкретното дете.  

Контролът върху дейността им се осъществява от Секретаря на Местната 

комисия. За отчетната 2018 година няма констатирани нарушения, относно изпълнение 

на задълженията им.  

През отчетния период няма подавани жалби от граждани или институции, при 

които да се налага проверка по чл. 16, ал. 4 от ЗБППМН.  

  

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране 

на обществените възпитатели.  
Няма възникнали проблеми при изразходване средствата по Наредба № 2. 

Обществените възпитатели получават средства на база свършена работа и работа с деца 

с девиантно поведение. 

 

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  
Обществените възпитатели взеха участие в проведената среща – „Семейство, 

училище, общество“, организирана на 28 август 2018 г., организирана по инициатива на 

Местната комисия. 

 

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

 

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

комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели.  

Няма нарушения при подбора на обществени 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. Хисаря, 

м. юни, 2017 г.  

6.1. Брой изготвени оценки.  
За 2018 година е направена оценка на трима обществени възпитатели, 

ангажирани през годината  

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

превишава очакванията). Няма.  

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

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). Три оценки. 

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/). Няма.  

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 

подобрение). няма 

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията).  Няма. 
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7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените 

възпитатели, получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията /очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията /очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН. Не. 

7.1. Теми – брой и видове. Не. 

 
 
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.  

Към РУ – Дряново има назначен инспектор Детска педагогическа стая. Срещите 

с него са ежемесечни, като се обсъждат случаи на деца с девиантно поведение, 

учениците, настанените във ВУИ и проблеми в хода на работа.  

Във връзка със Споразумение № 31121/24.07.2014 г. между Областна дирекция 

на МВР – гр. Габрово и МКБППМН община Дряново, ежемесечно до РУ-Дряново се 

изпраща информация за настанените във ВУИ деца и отчетите на обществените 

възпитатели. През май 2018 г. обществените възпитатели проведоха работна среща с 

инспектора, като обсъдиха децата, с които работят. 

Във връзка с определените й ангажименти, съгласно чл. 10, ал. 1и от ЗБППМН с 

цел упражняване на контрол върху корекционно-възпитателната работа във ВУИ, 

МКБППМН – Община Дряново периодично извършва проверки във ВУИ „Св. Св. 

Кирил и Методий“ с. Керека, относно осигуряване на постоянен денонощен контрол 

върху учениците; режима на разрешаване напускането на ученици през почивните дни, 

празници, ваканции и през учебно време, както и уведомяването на РУП при напускане 

на ученик територията на ВУИ без разрешение или незавръщане в определения срок; 

спазване на установения ред в училището; спазване на етичен кодекс за работа с деца; 

провеждането на инициативи за изграждането на здравни, хигиенни и културни навици 

в учениците; и други дейности, определени с нормативен акт. За 2018 година няма 

нарушение констатирани във ВУИ. 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 

постигнати резултати.  
Не е извършвана контролна дейност по поставения критерий. 

 

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

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

Не е извършвана контролна дейност по поставения критерий. 

 

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.  
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В общината има изградени традиции за организиране на съвместни 

специализирани полицейски операции. Представител на Комисията участва в 

организираните специализирани полицейски операции, за проверка по питейни 

заведения, дискотеки и др. на територията на общината. За констатирани нарушения за 

посещение на горепосочените от непълнолетни лица, се съставят Актове от 

служителите на РУ по Закона за МВР.   

За 2018 година Местната комисия се включи в реализирането на 

координационния механизъм за работа с деца в риск и жертви на насилие. Членове на 

комисията са членове и на изградения мултидисциплинарен екип в общината. По 

график те дежуриха в празнични и почивни дни. За отчетния период са проведени 2 

екипни срещи по координационния механизъм. 

 

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

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

резултати.  

Секретарят на МКБППМН участва ежемесечно в обходи по установяване на 

скитащи и просещи деца. Няма констатирани такива.  

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. Няма 

проблеми при осъществяване контролната дейност на МКБППМН. 

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви нарушения? Няма.  
 
 

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)?  

Не са правени предложения пред централни и местни органи. 
 

 

VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

  

Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Инспектори ДПС – брой и теми.  

За 2018 година инспектор Детска педагогическа стая е провел 63 беседи и 

лекции в СУ „Максим Райкович“ и ПГИ „Рачо Стоянов“. 

2. Училища и детски градини. Брой и теми.  
МКБППМН организира всички мероприятия и инициативи със съдействието на 

училищата на територията на общината.  

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

теми.  
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МКБППМН е в партньорски взаимоотношения. При всички мероприятия и 

инициативи работим съвместно. 

 

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

Няма отхвърлени Решения на МКБППМН по чл. 13, ал. 1, т. 11 или т. 13. 

 

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

и др. Брой и теми. Няма. 

 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване. Няма възникнали проблеми. 
 

 

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.  

За 2018 г. комисията не е организирала обучителни семинари. 

 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните 

семинари.  
4 члена на комисията взеха участие в обучителен семинар на тема „Безопасен 

интернет“, проведен на 09.02.2018 г. в гр. Трявна. 

 

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!  
Поради служебна ангажираност секретаря на комисията не е взел участие в 

семинара, организиран от ЦКБППМН. 

 

Х. Планувани за 2018 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
За 2018 г. по Наредба № 3 са изразходвани 330 лева. 

 

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

местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 43: 

 
 
 
 

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) 

Получени: 28800  

Общо: 50510  

41523  30550  30550 
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ХІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  
 

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 Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел 

„Закрила на детето”.  

Председател МКБППМН – Деница ******* Вачкова – зам. кмет на община Дряново, 

тел. 0676 / 7-29-62, 0884 888 796 

Секретар МКБППМН – Мая ******** Михайлова – 0676/7-29-62, в. 125, 0884 500 274, 

имейл: m_rm@abv.bg  

ИДПС – Георги Русев, тел. 0879555272 

Закрила на детето: 0676/7-32-31  

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.).  

„Консултативен кабинет за социална превенция” – гр. Дряново, ул. „Иван Вазов“ 

№ 2, тел: 0884 35 44 99 

 

Настоящият отчет е приет на заседание на МКБППМН, проведено на 15.01.2019 

г., протокол № 1 
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