
 

 

 

 

 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 
 

 

 

                                 О Т Ч Е Т 

 
                   за дейността на МКБППМН – Община Стралджа за 2021г. 

 

 

 

Съгласно Законът за борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните, на основание чл.7, ал.2, Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните всяка година представя 

отчет за дейността си пред кмета, Общинския съвет и Централната комисия за БППМН.  

При подготовка на отчета за 2021 г. са следвани стриктно указанията на 

Централната КБППМН като е използвана унифицирана структурна рамка с опорни 

точки и приложени таблици. Таблиците, за които дейността е неприложима за 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните- Община Стралджа са запазени, но не са попълнени. 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 

 

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

ал. 2 от ЗБППМН).  

 

Съставът на Комисията е определен със Заповед № З-35/19.01.2021 г. на кмета  

на Община Стралджа-Атанас Киров, съобразно чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН, изменена и 

допълненa със Заповед № З- 661/23.08.2021г. 

 

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

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

 

Съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН, МКБППМН в Община Стралджа има нещатен 

секретар. 

 

 

 

ОБЩИНА  СТРАЛДЖА, ОБЛАСТ   ЯМБОЛ 

гр.Стралджа, ул.„Хемус”№12, тел.04761/64-64, факс:64-65, 

e-mail: obshtina@straldzha.bg 

 

mailto:obshtina@straldzha.bg


 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

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

комисия организира и координира социално-превантивната дейност на територията на 

Общината и работи съвместно с органите, имащи отношение към закрилата и защитата 

на малолетни и непълнолетни.  

 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

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. 

 
Във връзка с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите 

по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система 

на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в община 

Стралджа бяха създадени три екипа, които обходиха децата и учениците, подлежащи на 

задължително обучение. За всички тях е установено къде се намират по данни на 

роднини, близки и познати.  

Работата по механизма се прилага по отношение на децата и учениците, които 

не са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и 

детска градина, или са напуснали преждевременно образователната система. Работата 

по механизма спомага за индентифициране на случаите и за разработване на 

индивидуални мерки спрямо причините, довели до риск от отпадане- отсъствия, 

трудова миграция на родителите в друго населено място или чужбина, преместване в 

друго училище и т.н. 

Секретарят  и част от членовете на МКБППМН при община Стралджа са 

включени в екипите за обхват при изпълнението на Механизма за съвместна работа на 

институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. 

  

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

МКБППМН 

  

Във връзка с изпълнението на Механизма за съвместна работа на институциите 

по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователната система 

на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст в община 

Стралджа бяха посетени семействата на децата и учениците, подлежащи на 

задължително обучение. Като член на екипите за обхват, секретарят участва в 

проверките на място. 

 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

 

 

Таблица 1. 

 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и 

родители 

12 27 



 

Приоритет на МКБППМН – община Стралджа е поддържане на устойчив диалог 

с представителите на образователните институции и подпомагане работата по 

изпълнение на плановете за действие по ранна превенция с учениците от община 

Стралджа. 

Председателят и секретарят  на МКБППМН – община Стралджа са в тясна  

връзка с ръководствата на всички училища в общината, осъществява се постоянна 

връзка относно възникнали въпроси и проблеми свързани с поведението и развитието 

на подрастващите. 

При организиране и провеждане на различни програми и инициативи на 

МКБППМН, директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и 

популяризиране сред учениците в училищата. При подаване на заявки от тяхна страна, 

Местната комисия организира срещи и беседи по различни проблеми, свързани с 

противообществените прояви при подрастващите. 

 

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

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Педагогическите съветници в СУ „П. К. Яворов”- гр. Стралджа и ОУ „Св. Св. 

Кирил и Методий”-  гр. Стралджа се стараят да обхванат всички проблеми между 

учениците. Съвместна ни работа е насочена към предотвратяване на конфликти, 

провеждане на беседи и срещи с ученици и родители и своевременно решаване на 

възникналите проблеми, а също така и превантивна работа с останалите ученици, с цел 

една по- добра среда в училище. 

Педагогическите съветници и психолозите са тези, които първи диагностицират 

детето с проблем. Заедно с тях се набелязват мерките за мотивиране и стимулиране на 

децата за редовно посещение на учебни занятия. 

 

Таблица 2. 

 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 

 12 срещи с родители и деца. 

 

 

 

 

 

 

Темите са 

свързани със 

спецификата на 

проявата на 

всяко едно от 

децата.  

 2 срещи с директорите на ОИ и медиаторите в общината. Темата за 

срещата е 

свързана с 

проблема на 

съответното 

дете. 

 15 срещи с децата с възпитателни дела (освен ежемесечните 

посещения от ОВ). 

 

Темите са 

свързани със 

спецификата на 

проявата на 

всяко едно от 

децата и 

предотвратяване 



на последваща 

такава. 

 19 срещи с класните ръководители на проблемните деца. 

 

Темите са 

свързани със 

спецификата на 

проявата на 

всяко едно от 

децата. 

 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни  

При необходимост секретаря на МК винаги се отзовава и присъства на срещи 

иницирани от Обществените съвети към училищата.  

В началото на всяка учебна година педагогическите съветници информират 

обществените съвети и училищните настоятелства на родителските срещи за 

възможността за съвместни инициативи с МКБППМН.  

 

 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

В Местната комисия за БППМН системно се провежда индивидуално 

възпитателна работа с малолетни и непълнолетни и техните родители или настойници, 

с цел превенция на асоциално поведение и за преодоляване на дефицити във 

възпитанието им от секретаря на комисията. 
 

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) 

Родители 19 Среща – кунсултация за повишаване на 

родителския потенциал. 

Настойници 1 Срещи  

Попечители 1 Срещи  
 

 

 

Обществените възпитатели, работещи с ромски деца, осъществяват по-голяма част 

от посещенията си на терен, което води до по-добро познаване на бита и навиците на 

малолетните и непълнолетните роми, а оттам и до по-добрата и ефективна работа с тях.  

Особено полезни бяха срещите с родителите - в повечето случаи с баби и дядовци, 

които заместват работещите в чужбина родители. Затова  срещите обикновено се 

провеждат както с децата, така и с родителите или с лицата, които ги заместват. 

Оказана е консултативна помощ по повод:   

 каква е отговорността на родителите за постъпките на малолетните им деца; 

 нужно ли е децата да учат - ползата от образованието; 

 има ли връзка между отсъствията на децата от училище и противообществените 

прояви;   

 консултация на родителите за справяне с проблеми при възпитанието на децата; 



 къде да продължат образование децата след 7-ми клас; 

 роми, навършили 16-годишна възраст, но не успели да завършат основно 

образование, поради различни причини, бяха насочени да продължат 

образованието си в училища, които предлагат самостоятелна форма на 

обучение;  

 при възникнали социални проблеми, насочване към съответните социални 

служби. 
 

 

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. 

 

Създаването на собствени, местни програми и планове на МКБППМН, които да  

спомагат за фокусиране към най-важните цели, проблеми и нужди на общинско ниво, 

както и правилен избор на подходи и мерки за справяне с тях, при възникване на 

евентуални проблеми с подобен характер. 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой 

на 

темите 

Названия на темите Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 4 „Родителите и тяхната роля в 

подкрепа на образованието“  

36 29 19 

 2 „Отношения между 

родители и деца“ 

11 22 17 

 4 „Безопасно сърфиране в 

интернет“ 

0 25 28 

Асоциално 

поведение 

3 „Информационна кампания 

„Знаете ли, че...”- престъпления 

и наказания за малолетните и 

непълнолетните 

 

 

0 48 35 

 5 „Противообществени прояви, 

като нередност и наказанието 

при малолетните и 

непълнолетните” 

0 65 60 

 2 „Защо децата проявяват 

агресия”-беседи 

12 29 33 

Насилие между 

деца 

4 „Ден на розовата фланелка” 0 39 26 

Наркотични 2 „Не на дрогата!” 0 31 27 



 

 

 

Таблица 6. 

 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой 

на 

темите 

Названия на 

темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни - - - - - 

Асоциално 

поведение 

- - - - - 

Насилие между 

деца 

- - - - - 

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

- - - - - 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

- - - - - 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

- - - - - 

Здравни - - - - - 

Културни - - - - - 

Спортни                         - - - - - 

Радикализъм
1 

- - - - - 

Общо - - - - - 

 

                   

 
 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

3 „Трафик на хора.Видове 

трафик.” 

 

0 14 19 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

2 „ЖП релсите не са място за 

игра!” 

0 21 18 

Здравни  1 декември - Световният ден 

за борба със СПИН. 

0 45 53 

Културни 2 Прожекции на филми. 10 100 120 

      

Спортни                              

Радикализъм
1
      

Общо 33  69 468 455 



1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, 

свързани с жп-транспорта, в съответствие с Писмо № 71/25.09.2007г. на 

ЦКБППМН до председателите и секретарите на МКБППМН  

 

Организирането на беседи и разпространението на брошури на тема- „ЖП 

релсите не са място за игра!” е една от мерките за повишаване сигурността на децата. 

Засегната беше темата, касаеща превенцията на противообществените прояви и 

престъпления, свързани с   жп-транспорта. 

 

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0  

Брой разпространени материали 9 0 0  

Брой на информационните кампании в училищата 2  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

 

1.6. Консултации по заявки на родители реализирани от МКБППМН. 

 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

 

Оказана е консултативна помощ по повод:   

 каква е отговорността на родителите за постъпките на малолетните им деца; 

 нужно ли е децата да учат - ползата от образованието; 

 при възникнали социални проблеми, насочване към съответните социални 

служби; 

 има ли връзка между отсъствията на децата от училище и противообществените 

прояви;  

 консултация на родителите за справяне с проблеми при възпитанието на децата; 

 къде да продължат образование децата след 7-ми клас; 

 подрастващи, навършили 16-годишна възраст, но не успели да завършат основно 

образование поради различни причини, бяха насочени да продължат 

образованието си в училища, които предлагат самостоятелна форма на обучение.  

 

 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

19 12 7 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

12 5 7 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

3 1 2 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

14 12 2 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  



19 8 11 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

- - 

 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

14 6 8 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

16 7 9 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

6 1 5 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

13 4 9 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

18 8 10 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

- - 

 

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

17 8 9 

 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

16 10 6 

 

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка:  

На територията на община Стралджа няма случаи на прояви, свързани с 

радикализъм. 
 

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 
 



На територията на община Стралджа няма случаи на регистрирани 

противообществени прояви, свързани с футболни агитки. 
 

  1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по 

представените в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

Брошури 200 „Ден на розовата фланелка” 

Флаери  200 „Знаете ли, че…”- 

запознаване със Закона за 

БППМН 

Флаери  200 „ЖП релсите не са място за 

игра!” 

 

 

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. 

 

Основен приоритет в работата на институциите, които имат предмет на дейност 

закрилата на децата е повишаване на детското благосъстояние. В тази връзка важно 

направление в дейността продължава да е взаимодействието с дирекция ,,Социално 

подпомагане”  (ДСП) и по-специално социалните работници от отдел ,,Закрила на 

детето” (ОЗД). На възпитателните дела присъства социален работник в ролята на 

обществен защитник. Обменя се информация по общи случаи, с оглед адекватна оценка 

и помощ за всяко дете при динамично променящата се среда.  

През 2021г. няма насочени деца 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 

0 0 0 

 

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

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

- 

 

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.  
- 

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 - - 

ВУИ - - 

ПД - - 

Приюти за безнадзорни 

деца 

- - 

Условно осъдени - - 
 

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. 

 

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 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

- - - - - 

Условно 

осъдени 

- - - - - 

Осъдени на 

пробация 

- - - - - 

 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно 

осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.  
 

Информация получаваме от:  

 

 Областна служба „Изпълнение на наказанията“- гр.Бургас, Районна служба  

„Изпълнение на наказанията”- гр.Ямбол. 

 

 

 



Таблица 20. 

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.  

 

Не се наблюдават проблеми при образуването и разглеждането на възпитателни 

дела. 

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 

извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Възпитателните дела се 

разглеждат от състав, определен за всяко дело със заповед на председателя на 

МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове на 

МКБППМН и протоколчик. На възпитателните дела присъства и социален работник от 

отдел „Закрила на детето“- гр. Ямбол, който защитава законните права и интереси на 

детето. 

Дейността на Комисията се подпомага непрекъснато от инспектора ДПС.  

Образувани са 9 възпитателни дела, по повод противообществени деяния 

извършени от 8 лица. 

 

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  
Съгласно Методиката за оценка на риска от повторно извършване на 

криминално деяние от малолетни и непълнолетни лица в дейността на системата от 

местни комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, обществените възпитатели към МКБППМН- община Стралджа 

периодично изготвяха карта за оценка на риска на лицата, за които е разгледано 

възпитателно дело.  

През 2021г. бяха изготвени 12 оценки на риска. 

 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Наименование на помощния орган.  
 

В община Стралджа към местната комисия, като помощен орган не 

функционира консултативен кабинет през 2021г.  

 

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.)  
 

- 
 



V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

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 

2021 10 10 25 472,06 

2022 10 

Прогноза за 2023 10 

 

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, 2017г. 

Обществените възпитатели са хора с професионална подготовка и умения за 

работа с деца. Важна е ролята на обществения възпитател като орган на местната 

комисия, извършващ индивидуална корекционно-възпитателна работа с малолетните и 

непълнолетните. В зависимост от квалификацията си и съгласно Статута на 

обществения възпитател и ЗБППМН, в основата на дейността си, обществените 

възпитатели извършват следните дейности:  

-индивидуална корекционно-възпитателна работа по чл. 13, ал. 1, т. 5 и чл. 41, 

ал. 2 от ЗБППМН;  

-експертно проучват средата и семейството;  

-взаимодействат с инспектори от детските педагогически стаи, училищни 

ръководства, класни ръководители, педагогически съветници, училищни психолози, 

социални работници;  

-подпомагат родители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си;  

-изнасят лекции и беседи по програма за ранна превенция в училищата;  

-извършват проверки по чл. 16, ал. 2 за наличие на данни за извършено деяние;  

-участват в проверки във връзка със спазването на нормативни актове, касаещи  

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

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

В работата си по превенцията на асоциалното поведение и правонарушенията 

при непълнолетните общественият възпитател съчетава функциите на надзор и 

контрол. Поставянето под възпитателен надзор на обществен възпитател е една от най-

често прилаганите възпитателни мерки (чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН). Тази мярка има 

съществен социално-педагогически потенциал и предлага възможности за активна и 

ранна превенция на рисковете за развитие на асоциално противоправно поведение на 

децата, изложени на влиянието на криминогенни фактори. Работата е ориентирана 

изцяло към правата на детето и прилагане на адекватен индивидуален подход с 

подкрепящи мерки за въздействие, които да позволят на детето и семейството да 

осъзнае своята отговорност. 

В хода на индивидуалната корекционно-възпитателна работа обществените 

възпитатели ежемесечно посещаваха домовете и училищата на децата поставени под 

възпитателен надзор. 

 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  



- 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
- 

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. -10 бр. 

С решение МКБППМН- Община Стралджа бяха определени 10 обществени 

възпитатели.  

Подборът им се основава на образование и специалност, практика и доказани 

умения, желание за работа с деца, личен и обществен авторитет. Всички работят 

отговорно и съзнателно, спазвайки изискванията на ЗБППМН и Статута на обществени 

възпитатели. Всеки от тях е работил с по 5 и повече деца. Те осъществиха следните 

дейности: широкоспектърна дейност – индивидулна корекционно-възпитателна работа 

по чл.13 и чл. 41 от ЗБППМН; подпомагат родителите, които срещат затруднения при 

възпитанието на децата си. В работата си по превенцията  на асоциалното поведение и 

правонарушенията при непълнолетните обществения възпитател съчетава функциите 

на надзор и контрол. Спазвайки изискванията на закона и насоките за работа използват 

форми и методи за индивидуално общуване, ангажират се с цялостното развитие на 

децата, стараят се да обединят усилията на всички фактори на социално- 

педагогическата система в името на доброто на децата. Успешно комуникират и си 

посредничат с всички институции, имащи отношение към работата с децата.  

 При всеки отчетен период обществените възпитатели са представяли, отчет от 

извършената работа  и постигнатия резултат до момента, удостоверения за 

действително установени срещи с класни ръководители, родители и пр. по образец и 

протоколи от тези срещи. Обществените възпитатели към МКБППМН- община 

Стралджа периодично представяха карта за оценка на риска на лицата, за които е 

разгледано възпитателно дело.  Периодично секретарят  провежда среща с 

обществените възпитатели с цел актуализиране на тяхната работа.  От своя страна 

възпитателите не  са споделяли за проблеми относно работата си. 

      Целите на ОВ са ясно и точно формулирани, постижими и съобразени с 

потребностите на всяко дете и спецификата на случая. 

 

 

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

превишава очакванията).  
Двама. 

 

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

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).  
Осем. 

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

винаги отговаря на изискванията /очакванията/).  

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

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

подобрение).  

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

отговаря на изискванията).  



 
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 Община Стралджа няма ДПС,  СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, поради 

което МКБППМН не осъществява контрол над такива заведения. 

 

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

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

- 

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.  
- 

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

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

резултати.  

На територията на Община Стралджа няма установени скитащи и просещи деца. 

 

5.  Проблеми при осъществяването на контролната дейност на 

МКБППМН.  

Няма констатирани проблеми при осъществяването на контролната дейност на 

МКБППМН. 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви 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  
 

МКБППМН Община Стралджа не е правила предложения пред местни и 

централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на 

престъпността и противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

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.  

- 

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

и др. Брой и теми.  

- 



3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване.  

Взаимното сътрудничество е основен принцип в работата на институциите, 

които имат предмет на дейност закрилата на децата и създаването на по-добра среда за 

живот и развитие на подрастващите. 

През 2021г. по осъществяване на превантивната, корекционно-възпитателната и 

организационната си дейност МКБППМН срещна пълна подкрепа и съдействие от 

страна на ръководството на общината, получаваше компетентна помощ по определени 

случаи с малолетни и непълнолетни и от Районна прокуратура - Ямбол и Районен съд- 

Ямбол, работеше ефективно със служителите на РУ – Стралджа.  

При всяка инициатива на МКБППМН директорите на училищата съдействаха за 

нейното изпълнение и разпространение сред учениците на територията на общината.  

Добро е партньорството на МКБППМН с отдел „Закрила на детето”. Социалните 

работници участваха в заседанията на комисията, съдействаха за постигане на 

положителни резултати при работа с деца в риск, оказваха помощ на съставите при 

събиране на информация за изготвяне на доклади, извършваха оценка на случая, 

насочваха детето към рехабилитация и при нужда оказваха подкрепа на семейството.  

Комисията постоянно разширяваше контактите си със средствата за масова 

информация, популяризираше дейността си, публикува материали за информиране и 

привличане в решаване проблемите на асоциалното поведение на децата. 

В системата от органи и институции, грижещи се за защита на обществения 

интерес и опазване живота, здравето и правата на децата, МКБППМН- Стралджа има 

своето място и допринася за решаване проблемите на детската престъпност, 

държавната политика по превенция на асоциалното поведение сред децата, закрилата и 

защитата на подрастващите, съгласно разпоредбите на ЗБППМН.  
 

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.  
- 

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!  
- 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 
Средствата за организиране и провеждане на превантивни дейности на 

територията на общината са в размер на 10 493.36 лева. 

 

ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
През 2021г. са изразходвани 1 012,39 лв. по Наредба №3 за възнаграждения за 

членовете на Комисията. 

 

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

местните комисии за БППМН през 2021 г., моля попълнете таблица 22: 

 



Таблица 22. 

 

ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  

- 
 

ХІV.  Имена , адреси  и телефони за връзка : 

 

МКБППМН- Община Стралджа, гр. Стралджа,ул. „Хемус”№ 12  

 

Председател на МКБППМН:  

Гроздан Иванов – заместник - кмет на Община Стралджа 

служебен телефон: 0885599429 

 

Секретар на МКБППМН: 

Весела Йорданова Драмжиева 

Телефон: 0877665650  

e-mail: straldja_mkbppmn@abv.bg 

 

Факс на Община Стралджа 

04761/ 64- 04 

e- mail: obshtina@straldzha.bg 

 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2021 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2021 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2023 г. – общо (в 

лева) 

35 650,00 лв. 36 977.81лв. 40 500,00лв. 

mailto:obshtina@straldzha.bg

