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Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, МКБППМН

всяка година представя отчет за дейността си пред Кмета на Общината,
Общински съвет и Централната комисия за БППМН.

Отчета за дейността на МКБППМН за 2017 г. е съобразен с Указание на
ЦКБППМН № РД-30-И-67/19.12.2017 г.

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ

1. Законосъобразност на състава.

На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от
ЗБППМН, със Заповед № 33/ 09.01.2018г. на Кмета на Община град Добрич, е
определен съставът на МКБППМН.

Комисията се състои от 15 члена, които са представители на: общинска
администрация, Дирекция „Хуманитарни дейности”, отдел ”Закрила на детето”,
Дирекция „Здравен контрол”, Първо РУ на МВР, педагог, психолог. Комисията
се ръководи от: председател - зам.-кмет „Хуманитарни дейности”, зам.
председател и секретар.

Дейността на комисията се подпомага от оперативно бюро, състоящо се
от 5 члена, чиято дейност е свързана с решаване на текущи и оперативни задачи.

2. Секретар на МКБППМН.
Съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН, секретаря на МКБППМН Община град

Добрич е назначен на щатна длъжност по трудово правоотношение.

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, разработва програми за ограничаване действието
на криминогенните фактори, работи съвместно с органите, имащи отношение
към закрилата и защитата на малолетни и непълнолетни.

Организирането и координирането на социално- превантивната дейност,
предотвратяването и ограничаването на действието на криминогенните фактори
са основни функции и задачи на МКБППМН, регламентирани в ЗБППМН.

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.
1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата.

 Брой обхванати деца (Таблица 1).

Таблица 1. Разделение по пол и възраст
.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

545 174 185 102 84

 Брой повтарящи ученици (Таблица 2).

Таблица 2. Разделение по пол и възраст
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Общ
брой
деца

Възраст

малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

11 2 1 6 2

 От представения в табл. 1 брой обхванати деца, колко имат
проблеми с адаптацията в училище и от коя възраст са (Таблица 3).

Таблица 3. Разделение по пол и възраст.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

53 12 16 14 11

Причини за проблемите с адаптацията на децата – Психоклимата в
класа, конфликтни ситуации с преподавател или деца, неглижиране от страна на
родител, липса на мотивация за учебен труд и подкрепа от страна на родител.

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.

В Община град Добрич бяха създадени три екипа със заповеди на
началника на РУО гр. Добрич. Във всеки екип бяха включени по 22
представителя от Дирекция «Социално подпомагане», МВР, учители от
училищното и предучилищното образование, както и инспектори от Детска
педагогическа стая /ИДПС/, обществени възпитатели към МКБППМН и
медиатори, които имаха за обхват райони по компетентност. Дейността на
екипите започна на 01.09.2017 г.

След получена информация от ГРАО е изготвен списък на децата и
учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, които през
предходната година не са били записани в училищата и детските градини на
територията на общината, който е предоставен на ръководител екип. /Старши
експерт от РУО/. Ръководителят предостави протоколи за физическо посещение
на адрес за обхват за всяко дете на екипите по райони, съобразно данните за
постоянния или настоящия адрес на децата и учениците.

В по-голямата си част се оказа, че децата живеят с родителите си в
чужбина, а други изтъкват като причина финансова невъзможност.

Таблица 4. Посетени семейства на деца, подлежащи на образование.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

96 31 47 12 6
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Таблица 5. Брой проведени разговори с родители (отразете данните
разделени по пол). 1

Общо Бащи Майки
15 12 3

След извършени домашни посещения и проведени разговори с родители,
съседи и близки е установено, че от 96 обходени  деца по списък, 94 живеят в
чужбина.

Таблица 6. Брой записани деца в училище, след посещенията и
разговорите с родителите.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

2 - - 2 -

Две са записаните деца в училище, след извършените обходи от членове
на МК .

По информация на РУО гр. Добрич, общия брой на учениците,
реинтегрирани в училище през 2017 г. в училищата на територията на Община
град Добрич е 13. Реинтеграцията е осъществена в резултат на работата на
екипите за обхват по прилагане на Механизма за съвместна работа на
институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и
ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, съгласно Решение
№373/05.07.2017 г. на Министерски съвет.

Таблица 7. Брой деца, продължили трайно да посещават училище след

посещенията и разговорите с родителите им.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

2 - - 2 -

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство.

Таблица 8.

Брой
срещи

Брой
обучения

Теми
Брой заявки към

МКБППМН за
консултиране на
деца и родители

- Дейности и функции на
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11 3

МКБППМН;

- Запознаване със ЗБППМН;

- Държавните и общински органи и

институции работещи с децата и

техните семейства;

34

Местната комисия създаде практика в годините да работи в тясно
сътрудничество с ръководствата и педагогическия състав на училищата в
Добрич, с оглед ранно предотвратяване на девиантното поведение сред
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.

1.1.4. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни
психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни
ръководители.

Таблица 9.

Брой работни
срещи за

обсъждане на
казуси (на
проблемни

деца).

Брой участия
в обучения по
превенция на
МКБППМН

Теми

37 3

-Социално психологическо
консултиране на деца и семейства;
-Промяна на нагласите и толерантност
към насилие. Активно включване на
пасивните наблюдатели и генериране
на PEER –TO PEER послания;
-Групова супервизия насочена към
работата по индивидуални случаи на
деца с девиантно поведение
посредством разиграване на казуси
чрез роли и типологични маски;

Училищните комисии съдействат за установяване на деца в риск или
превенция на асоциалното поведение чрез своевременно сигнализиране и
вземане на мерки на училищно ниво.

МКБППМН подпомага работата на УКБППМН при разработване на
годишните планове, организиране на работни срещи с преподаватели и
педагози, оказване на конкретна професионална помощ по отношение на деца с
асоциално поведение, организиране на съвместни мероприятия и възпитателни
дела по предложение на училищните ръководства.

1.1.5. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата.
Представете данни – При провеждане на превантивните програми в ОУ „
Христо Ботев“ и ОУ ”Стефан Караджа“ на Обществените съвети към училищата
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е представена програмата на МК, която е съгласувана и с училищното
ръководство.

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на
ромските деца.

1.2.1. Превантивна работа с родители.

Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с
родителите.

Видове дейности Бащи Майки
- Консултации с психолози към МК
- Информационни материали
- Срещи с ИДПС

16 71

Превантивните дейности на МК с родителите обхваща всички, на чиито
деца е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.3 / Задължаване да
участват в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията
в поведението/ и т.5 от ЗБППМН /Поставяне под възпитателен надзор на
обществен възпитател/. Общественият възпитател има задължение да
консултира родителите на децата, с които работи, тъй като за да се постигне
качествена промяна в поведението на детето, е необходимо да се подпогне и
родителския капацитет.

1.2.2. Дейности по превенция на престъпността, здравно и сексуално
образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно
родителство и др.

Здравно и сексуално възпитание на подрастващите, превенция на
ранните бракове, подготовка за отговорно родителство са приоритетни области,
които са били винаги на вниманието на МК. Тези дейности са насочени главно
към малолетните и непълнолетните от ромски произход. В тази връзка
Комисията обменя информация относно установяване на такива лица с отдел
«Закрила на детето», Центъра за настаняване от семеен тип за деца без
увреждане /ЦНСТДБУ/, Общностен център за деца и семейства /ОЦДС/ и др.

През 2017 г. са организирани следните дейности:
- Устаноявване на 11 непълнолетни майки от ромски произход с помощта

на ИДПС, членове на МК и обществени възпитатели.
- На 7 непълнолетни майки е определен обществен възпитател, с цел

подготовка за ранно и отговорно родителство. Всички съжителстват на семейни
начала, без сключени бракове, живеят при родители, които им оказват помощ и
подкрепа.

- Всички непълнолетни майки са включени като потребители на услуги в
ОЦДС. Те са насочени към здравни , социални, психологически, юридически
индивидуални и групови консултации, които се организират от специалисти.

- Във връзка с превенция на ранното забременяване и последствията от
него, момичетата ежемесечно посещават гинеколог.

- По случай Световния ден за борба със СПИН, МКБППМН организира
раздаване на безплатни контрацептиви в ромските квартали заедно с
образователно – информационни материали, отнасящи се до сексуалното
възпитание.
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- Организират се срещи със здравни специалисти по повод ранните

бракове, рисковете, които носят, близкородственото съжителстване на семейни
начала, възникналите дефицити при новородените в резултат на това
съжителство.

- Непълнолетните майки с които МК е работила, са подпомагани с дрехи,
консумативи от дарения, подаръци, включвани са в превантивни мероприятия.

- От началото на 2018г., една непълнолетна майка е включена в проект
„Родители в заетост”, който ще се изпълнява от Агенция по заетостта. Това ще й
даде възможност за реализация на пазара на труда.

Таблица 11.

Брой мероприятия за
превенция на
престъпността

Теми

4

- Ролята на инспектор ДПС
- Отговорност на децата пред ЗБППМН, НК и
НПК
-„ Полицаят - моя приятел"
- Ролята на възпитателните дела в превенция на
престъпността

Таблица 12.

Брой мероприятия за
превенция на употребата
на наркотични вещества,
алкохол и тютюнопушене

Теми

4

- „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата”
- Клуб „Деца обучители по превенция на
противообществените прояви”
- Волейболен турнир срещу наркотиците
- Семинари с децата от ОУ „С. Караджа” и ОУ
„Х. Ботев” на тема „Зависимости”.

Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на
наркотици /26.06.2017 г./, беше открита изложба „Деца, изкуство и спорт срещу
дрогата”  във фоайето на ОМЦ „Захари Стоянов” - град Добрич. В нея участваха
46 деца на възраст от 8-18 години от ОУ „Стефан Караджа”, СУ „Димитър
Талев”, СУ „Св. Климент Охридски”, ЕГ „Гео Милев”, както и от Центровете за
обществена подкрепа -1 и 2 в гр. Добрич и ЦНСТДБУ. От всички рисунки, 20
творби бяха изложени в експозицията.

Целта на изложбата е да ангажира малолетните и непълнолетните със
социалния проблем наркомания и да получат информация за въздействието
върху човешкия организъм, физическите и личностните увреждания, до които
водят.

В същия ден се проведе и волейболен турнир с децата от Центровете за
настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждане – 1,2 и 3 в двора на
социалните заведения. Целта на инициативата е да се даде алтернатива за
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правилното психическо и физическо развитие на подрастващите и да се
изтъкнат предимствата на спорта пред пагубното влияние на наркотиците.

В края на турнира децата от центровете получиха раници, волейболни и
футболни топки за своето участие от МК.

МКБППМН организира и лагер – семинар с Клуб „Деца - обучители по
превенция на противообществените прояви”. В него се включиха 12 ученици от
различни добрички училища на възраст 13-17 г. по превенция на употребата на
наркотични вещества, които да предадат  придобитите знания сред своите
връстници. Те се обучават на принципа „Връстници обучават връстници”

Таблица 13.

Брой мероприятия за превенция на
трафика на хора

Теми

1

Информационно събитие сред
ромската общност - рискове и
последствия при трафика на хора,
организирано съвместно със здравни
медиатори по повод Световния ден за
борба с трафика на хора

Таблица 14.

Брой мероприятия за превенция на
противообществени прояви и

престъпления по жп-транспорта

Теми

0 -

Таблица 15.

Брой програми на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците

Теми
-

Брой проекти на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците

-

Брой проведени общински
стратегии на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците

-

МКБППМН в град Добрич работи в партньорство с Дирекция „Социално
подпомагане” – Отдел „Закрила на детето“, Детска педагогическа стая,
МКБППМН, РЗИ, БЧК, РУО по изпълнение дейностите, заложени в
Общинската стратегия за подкрепа за личностно развитие на децата и
учениците на Община град Добрич 2017-2019г.

Таблица 16.

Брой спортни мероприятия Теми
-Волейболен турнир с деца от
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ЦНСТДБУ във връзка с
Международния ден за борба със
злоупотребата и трафик на наркотици;
- Занятия по детска лична защита по
програмата „Детско полицейско
управление”;

Таблица 17.

Брой мероприятия за здравно
образование

Теми

5

- Профилактика на паразитни
заболявания;
- Лична и обществена хигиена-
гаранция за добро здраве;
- Психоемоционално развитие на
подрастващите;
- Профилактика на респираторните
заболяваня;
- Рискови фактори за здравето на
децата;

Таблица 18.

Брой мероприятия за сексуално
образование

Теми

3
- Какво е сексуално и репродуктивно
здраве?
- Сифилис и бременност;
- Кога да започнем полов живот?

Таблица 19.

Брой мероприятия за превенция на
ранни бракове

Теми

2

- Ранните бракове- рискове и
отговорност;
- Превенция на ранните бракове чрез
образование, здравна и сексуална
култура;

Таблица 20.

Брой обучения за отговорно
родителство

Теми

7

- Непълнолетните като родители;
- Може ли децата да са добри
родители?
- Кога съм готов да бъда родител?
- Защо децата не бива да раждат деца?
-Здравни консултации за
непълнолетни родители;
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- Ролята на семейството за бъдещо
родителство;
- Ромите като родители;

1.2.3. Работа със здравни медиатори, НПО, ромски лидери и
семейства.

- Здравните медиатори за Община град Добрич са трима и работят в
Първичен здравен център, който се намира в близост до ромските квартали.
Връзката със здравните медиатори осъществяват Секретаря на Комисията,
членове, които са общински служители и обществени възпитатели. Заедно с тях
са организирани две съвместни инициативи по повод превенция на СПИН и
венерически заболявания и Медиацията като средство за решаване на спорове и
предсъдебни производства.

Таблица 21.

Брой обучение съвместно със
здравни медиатори

Теми

2
- Трафик на хора;
- Социално подпомагане и социални
помощи;

Таблица 22.

Брой мероприятия с НПО Теми
0 -

Таблица 23.

Брой съвместни дейности с ромски
лидери

Теми

0 -

Таблица 24.

Брой обучения на ромски семейства Теми

3

- Отговорно родителство;
- Административно,правни въпроси;
- Приемна грижа и приемни родители

Обученията на ромските семейства се осъществяват съвместно със
здравни медиатори и Общностен център за деца и семейства.

През 2017 г. са проведени четири обучителни модула, с участието на
юрист, педиатър, обществен възпитател и социален работник.

1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.

Таблица 25.

Родители Настойници Попечители
Бащи Майки Мъже Жени Мъже Жени

37 178 1 1 - -
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1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители,

вастойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си.

Таблица 26.

Участници Брой дейности Вид дейности

Родители 215
Консултации, тренинги,
беседи

Настойници 2
Консултации и мобилна
работа

Попечители 0 -

1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под
настойничество и попечителство.

Таблица 27.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

1 - - - 1

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия.

Таблица 28.

Брой
образовате-

лни
мероприят-

ия

Теми
Участни-

ци
родители

Участ-
ници

малол-
етни

Участници
непълнолет

-ни

4

- Сключване на граждански
брак от непълнолетни лица;
- Отговорно родителство;
- Административно - правни
въпроси;
- Приемна грижа и приемни
родители

28 0 7

Таблица 29.

Брой социални
мероприятия

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

2

- Трафик на
хора;
- Социално
подпомагане
и социални
помощи;

32 0 48
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Таблица 30.

Брой
здравни

мероприятия

Теми Участ-
ници-

родите-
ли

Участници
малолетни

Участници
непълноле-

тни

5

- Профилактика на
паразитни заболявания;
- Лична и обществена
хигиена - гаранция за
добро здраве;
- Психоемоционално
развитие на
подрастващите;
- Профилактика на
респираторните
заболявания;
- Рискови фактори за
здравето на децата;

35 0 7

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

1.4.1. Национални стратегии.

Таблица 31.

Брой национални
стратегии

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

- - - - -
1.4.2. 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 32.

Брой общински
стратегии и
програми

Теми Участниц
и

родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

1
- Запознаване
на учениците с
ЗБППМН
- Кибертормоз

34 173 124

Подпомагане, консултиране и съдействие на училищата в изпълнение на
Механизъм за противодействие на насилието и училищния тормоз.

1.4.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на
малолетните и непълнолетните, преминали през програми за превенция и
информационни кампании.

Таблица 33.

Брой реализирани програми за
превенция и противодействие на
детското асоциално поведение

Участници деца
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени
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4 174 185 102 84

Таблица 34.

Брой деца, обхванати от
информационни кампании за

предотвратяване на асоциалното
поведение

Участници деца
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

Три информационни кампании с
обхванати 134 деца 34 9 64 27

1.4.3.1. Брой консултирани деца и родители от МКБППМН и
нейните органи.

Таблица 35.

Общ брой
консултирани деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

545 174 185 102 84
Броя на консултираните деца включва: Деца преминали възпитателни

дела, участвали в индивидуални и групови консултации, включени в програми
по превенция на асоциално поведение, „Лятно училище за тинейджъри”, Клуб
„Деца обучители по превенция на противообществените прояви” и деца
настанени в ЦНСТДБУ.

1.4.3.2. Брой консултирани деца, съвместно с родителите им, от
МКБППМН и нейните органи.

Таблица 36.

Общ брой
консултирани деца,

съвместно с
родителите им

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

198 83 43 47 25
Деца и родители са консултирани от МКБППМН и помощния орган

Информационно – консултативния кабинет /ИКК/.

1.4.4. 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.
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Таблица 37.

Брой информационни
кампании по превенция

на наркоманиите,
употреба на алкохол и

тютюнопушене

Теми Участници
родители

Участници
непълнолетни

4

- „Деца, изкуство и
спорт срещу
дрогата”
- Клуб „Деца
обучители по
превенция на
противообществени
те прояви”
-Волейболен
турнир срещу
наркотиците
- Семинари с децата
от ОУ „С. Караджа”
и ОУ „Х. Ботев” на
тема
„Зависимости”.

65 478

Таблица 38.

Брой програми за
превенция на рисково
поведение за употреба

на наркотици

Теми Участници
родители

Участници
непълнолет-

ни

2
- Превенция на
употребата на
наркотични вещества;
-„Видове
психоактивни
вещества и
последствията от
употребата им”

18 653

В Община град Добрич има Превантивно–информационен център, с
който Местната комисия работи в тясно сътрудничество, както за превенция на
рисковото поведение, така и за психологически консултации на семейства във
връзка с последствията от употребата на наркотични вещества.

В рамките на програма „Работа на полицията в училище” ИДПС
проведоха учебни часове с деца от различни училища на територията на гр.
Добрич по превенция на употребата на наркотични вещества.
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Таблица 39.

Брой проекти за превенция на
рисково поведение за употреба на

наркотици

Теми Участници
родители

Участници
непълнолетни

0 - - -

Таблица 40.

Брой програми за
работа със

семейства в риск.

Теми Участници
родители

Участници
непълнолетни

0 - - -

Таблица 41.

Брой проекти за работа със семейства
в риск.

Теми Участници
родители

Участници
непълнолетни

0 - - -

Таблица 42.

Брой програми за работа с рискови
групи деца.

Теми Участници
родители

Участници
непълнолетни

0 - - -

Таблица 43.

Брой проекти за работа с рискови
групи деца.

Теми Участници
родители

Участници
непълнолетни

0 - - -

Таблица 44.

Брой консултирани деца във
връзка с употребата на

наркотици.

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

317 37 25 143 112

Таблица 45.

Брой консултирани деца във
връзка с употребата на

алкохол.

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

317 37 25 143 112
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МК реализира превантивна програма с децата от начален курс в ОУ

„Х.Ботев” и ОУ „ С. Караджа”, като психолозите запознаха децата и
дискутираха по темата: „Зависимости”

Таблица 46.

Брой консултирани деца във
връзка с употребата на

тютюпушене.

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

215 41 25 82 67

Таблица 47.

Брой деца, консултирани съвместно
с родители, във връзка с употребата на

наркотици и алкохол.

Брой съвместни консултации

65 2

Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали.

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

Тираж Теми

0 - -
Във връзка с изпълнение на проект „Подобряване закрилата на детето и

превенция на детската престъпност”, Главна Дирекция „Национална полиция –
МВР” е предоставила брошури „Съвети за тийнейджъри” за всеки отделен вид
наркотично вещество. Тези информационни брошури са разпространени чрез
инспекторите ДПС в добричките училища , МКБППМН, ИКК, ЦНСТДБУ и са в
помощ както на членовете, така и на психолозите и обществените възпитатели
към МКБППМН при Община град Добрич.

Таблица 49.

Брой проведени
проучвания за нагласи

за употреба на
наркотични вещества,

алкохол и
тютюнопушене.

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

0 - - - -
През 2016 г. МКБППМН проведе анкетно проучване на тема:

„Зависимости”. Анкетирани бяха 300 ученика на възраст 14-16 г. /VII – IX клас/
от различни училища в гр. Добрич. Целта на проучването е да се установи
информираността, поведението и отношението на учениците спрямо употребата
на психоактивни вещества.

1.4.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и
противодействие на трафика на хора:
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1.4.5.1.  Програми за превенция.

Таблица 50.

Брой програми за
превенция

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

1

-Превенция
на трафика
на деца с цел
сексуална и
трудова
експолатация

23 86 75

1.4.5.2. Информационни кампании:
Таблица 51.

Брой
кампании

Теми Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

1
- „Преди да
тръгнеш
помисли”

13 58 42

МКБППМН при Община град Добрич не е издавала информационни
материали по превенция на трафика на хора, но е използвала материали от
други източници /Комисия по превенция трафика на хора и информационни
материали на други МКБППМН/.

1.4.6. 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 52.

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”. 0
Брой разпространени материали 0
Брой на информационните кампании в училищата 0
Брой публикации в медиите 0
Брой съвместни мероприятия с НПО 0

През 2017 г. няма образувани и разгледани възпитателни дела за
посегателства и увреждане на съоръжения от жп-транспорта и влаковите
композиции. До комисията не са постъпвали сигнали от служители на
транспортна полиция и не е осъществявана среща с техен служител.

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-
възпитателна работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат
към организации с екстремистки или радикален характер.

Таблица 53.
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
непълнолетни

0 - -
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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 54.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

0 0 0 0 0

Не са установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или
принадлежащи към радикални и екстремистки групи, съответно няма разкрити
престъпления по расистки подбуди или като резултат на споделяне на
екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършващи
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 55.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

0 0 0 0 0

Няма установени малолетни и непълнолетни, извършващи
противообществени прояви и насилие, мотивирано на расова, верска и
етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи или
членство в радикални групи и организации.

2.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и
брой на техните малолетни и непълнолетни извършители.

Таблица 56.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

0 0 0 0 0
Няма установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и

извършители на такива.
2.4. Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати

резултати – На този етап не предприемаме превантивни мерки, за да не
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обострим вниманието към проблем, който не съществува на територията на
нашата община.

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

Таблица 57.
Брой дейности Теми

6
6

- Полицейска закрила
- Кординационен механизъм

Таблица 58.
Брой инициативи Теми

6

- Презентация на тема:”Насилие
и агресия”

- Наблюдение на филм свързан с
последиците от прояви на
агресивно поведение.

- Групова беседа
- Презентация на тема: „Лична

безопастност”
- Занятие за развитие на умение

за наблюдение и работа в екип
- Подпомагане на деца и

родители
- Във връзка с изграждане на социалните умения с децата са проведени

пет занятия по програмата Детско полицейско управление /ДПУ/ и четири с
деца от социалните услуги ЦНСТДБУ  свързани с проявите на насилие и
агресия сред подрастващите. Включени бяха секретаря на МКБППМН, ИДПС и
психолог от ОДМВР гр. Добрич.

- По програмата Работата на полицията в училищата са проведоха четири
учебни часа на тема: «Не на агресията» и четири занятия на тема: «Лична
безопастност».

- Събиране на дрехи и играчки с цел подпомагане на деца и родители към
„Общностен център за деца и семейства” в гр. Добрич и контингента на ИДПС.

3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН
към Дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето
(ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 59.

Общ брой
деца

насочени от
МКБППМН

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

8 2 3 0 3

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни
домове. Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени
непълнолетни.
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Взаимодействието на МКБППМН с ВУИ се осъществява чрез

непрекъснати контакти с институциите, в които има настанени деца от Община
град Добрич. Редовно се обсъждат предложенията на интернатите за децата,
които ще бъдат във ваканция, съвместно с ИДПС се предприемаха мерки за
връщането им обратно в училищата, обсъждаха се резултатите от учебно-
възпитателната работа и решаването на възникналите през ваканцията
проблеми.

На децата, напуснали тези заведения и условно осъдените, МКБППМН
определя обществен възпитател, насочва ги към учебни заведения с цел
продължаване на образованието им, включва ги в различни програми, а
лишените от родителска грижа се настаняват в социални услуги – ЦНСТДБУ.

3.2.1. Колко контакта с деца, настанени в корекционно-
възпитателни заведения, са осъществени.

Таблица 60.

Общ
брой
деца

Възраст
малолетни непълнолетни

мъже жени мъже жени

2 - - 1 1

3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани.
Непълнолетните са насочени към учебно заведения с цел продължаване

на образованието, определен е обществен възпитател с корекционно –
възпитателна цел и са включени в различни програми. С момичето и
семейството се провеждат редовни срещи с членове на Комисията и му се
оказва съдействие при необходимост. Младежът е навършил пълнолетие през
юли 2017 и МК е преустановила работата с него.

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.

С родителите на малолетни и непълнолетни, чиито деца са настанени във
ВУИ, СПИ и ПД, както и на тези на които предстои прекратяване на престоя им,
МКБППМН поддържа непрекъснат контакт, включва ги в консултативни
програми и им съдейства при изготвяне и подаване на документи към различни
институции при нужда.

3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,
СПИ - Не са правени предложения за предсрочно пракратяване на престоя във
ВУИ.

През 2017 г. две непълнолетни лица са напуснали ВУИ, поради
навършване на пълнолетие и прекратяване поради изтичане на максималния
срок на престои.

Таблица 61.
Брой предложения Причини

ВУИ 0 0
СПИ 0 0
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3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН

на педагогически съвети във ВУИ и СПИ.
През 2017 г. не сме участвали в педагогически съвети на ВУИ, в СПИ

нямаме настанени деца. Осъществяваме обмен на информация, касаеща
настанените деца по телефона и по електронната и обществена поща –
училищна успеваемост, позитивна промяна, придобити навици, свързани с
режима в дома, учене и хигиена.

3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на
малолетнии и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за
безнадзорни деца и условно осъдени.

Таблица 62.
Брой дейности Видове дейности

СПИ 0 0
ВУИ 0 0
ПД 0 0
Приюти за безнадзорни
деца

0 0

Условно осъдени 0 0

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието.

Таблица 63.
Брой дейности Видове дейности

Продължаване на
образованието

0 0

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

Таблица 64.
Брой дейности Видове дейности

Уреждане на битови и
социални проблеми

0 0

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа. – не сме
съдействали за намиране на работа.

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.

В съответствие с Указание № 73/25.09.09 г. на ЦКБППМН, в Комисията
съществува поименен регистър на деца, освободени от Възпитателно училище-
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интернат, с цел да се проследи тяхното развитие - продължаване на
обучение, неучащи, работещи и неработещи.

- За повишаване на квалификация – включване в програми за
ограмотяване и приключване на начална и основна образователна степен.

- За професионално ориентиране – Община град Добрич организира
Панорама на средното образование с цел професионално ориентиране на
подрастващите.

Таблица 65.

Категории
неучещи и

неработещи
непълно-

летни

Общ
брой

Брой
продъл-

жили
образова-
нието си

Брой на
обхванати
в обучения

и
програми
за квали-
фикация

Брой на
професио-

нално
ориенти-

рани и
консулти-

рани

Брой на
започна-

лите
работа

Неучещи и
неработещи,
напуснали
СПИ

- - - - -

Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ

2 - - 2 1

Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД

- - - - -

Условно
осъдени

- - - - -

Осъдени на
пробация

1 1 - - -

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно
осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.

МКБППМН получава справки от съда за ефективно осъдените, както и за
осъдени на пробация. За наказанието „Пробация”, Комисията получава
информация и от Областна служба „Изпълнение на наказанията”.

Таблица 66. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.

Брой случаи
Информация от съда 0
Справки на секретаря на МК  в съда 2

През отчетния период съдът не е информирал МКБППМН за условно
осъдени непълнолетни за организиране на възпитателни грижи.

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени
прояви, извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от
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непълнолетни, освободени от наказателна отговорност по чл. 61 от НК. Това
се осъществява чрез определените в ЗБППМН възпитателни дела.

Възпитателните дела се разглеждат от състава, определен за всяко дело
със Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва
правоспособен юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на
МКБППМН /обществен възпитател/, който не е член по състава на
възпитателното дело, а изработва доклад по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН,
определен за всеки отделен случай.

През 2017 г. има постъпили 60 преписки до МК от които 55 са
образувани и разгледани с 77 участника /2016 г. 38 образувани и разгледани с 44
участника/.

Разграничения по пол: 25 момичета и  52 момчета /2016 г. 15 момичета
и 29 момчета/.

Разграничения по възрастов признак: 24 малолетни и 53
непълнолетни /2016 г. – 4 малолетни и 40 непълнолетни/.

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна
прокуратура – 9, РП - София – 2, РП- Габрово -1, РП – Каварна – 1, РП- Балчик -
1, Първо РУ на МВР гр. Добрич – 35, Сектор „Пътна полиция” – ОД на МВР-2,
Община град Добрич -1, Община град Тервел – 1, О”ЗД” при Дирекция
„Социално подпомагане” гр. Добрич – 1 и ОУ „Хан Аспарух”- 1.

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби,
физически и психически тормоз, хулигански прояви и повреда на чуждо
имущество, скитничество и бягство, употреба на наркотични вещества и
алкохол и управление на МПС без свидетелство за самоуправление.

Наблюдава се тенденция за увеличаване на случаите на кражби, бягства,
психически и физически тормоз и управление на МПС без свидетелство за
правоспособност.

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните
дела - не се наблюдават. Комисията е непрекъснато подпомагана от Инспектори
ДПС при издирване и явяване на деца и родители на възпитателните дела.
Своевременно се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни
дела. Предоставят се материалите по делата на доверени представители или
адвокати, ангажирани като защитници по делото. Преди разглеждането на
възпитателните дела, МКБППМН събира  допълнителна информация относно
семейна среда, здравословно състояние, семейни отношения, приятелски кръг и
други данни за извършителя /от ОЗД, училище и др./ с цел мерките, които ще се
наложат на лицето да бъдат максимално ефективни.

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.

МКБППМН своевременно информира Дирекция „Социално
подпомагане“ за предстоящите възпитателни дела, на които присъства
представител на социалната институция, член на МКБППМН е началник отдел
„Закрила на детето”, а при необходимост присъства и социалния работник
работещ по случая на детето. Представените социални доклади по време на
възпитателните дела, помагат за вземане на най-подходящите възпитателни
мерки по отношение на малолетния или непълнолетния. При необходимоост
социалните работници се явяват в съдебни заседания.
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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.

Не са допуснати нарушения при процедурите за образуване, разглеждане
на възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки. В комисията не са
постъпвали предписания от съда и прокуратурата за допуснати нарушения.
Ежемесечно МКБППМН изпраща в прокуратурата график за организиране и
провеждане на възпитателни дела.

4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на
риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и
непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Представете
и степените (ниска, средна, висока).

През годината обществениет възпитатели са отразявали в месечните си
отчети обстоятелствата или факторите, които биха повлияли от повторно
извършване на противообществена проява и намаляване степента на риск от
девиации.

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

МКБППМН не среща трудности при провеждане в изпълнение на
мерките по чл.13 от ЗБППМН.

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

През 2017 г. на двама родителя МК е наложили мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2
от ЗБППМН - „Задължаване да посещават специално организирани беседи и
консултации по въпросите на възпитанието“. Консултациите са проведени
индивидуално с консултант – психолозите от консултативния кабинет към МК и
не са имали трудности при тяхното изпълнение.

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

За осем от децата МКБППМН е разгледала през годината повече от едно
възпитателно дело. Причините за това са различни и строго индивидуални за
всеки случай. Често това е попадане в криминогенна среда, дефицит на
внимание от страна на близките, проблеми в общуването, а в повечето случаи
съвкупност от повече от една причини. Това са и случаите, в които се опитваме
да работим екипно със социалните служби, с отдел „Закрила на детето“,
педагогическите съветници в училище. Усилията са ни обединени към намиране
и преодоляване на причините, довели до девиантно поведение.

7.1. Наложени възпитателни мерки на първото дело.
- чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН - Задължаване да участва в консултации,

обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението;
- чл. 13, ал. 1 , т.4 - Поставяне под възпитателн надзор на родителите или

на лицата, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи;
- чл. 13, ал. 1,т. 6 - Забрана на непълнолетния да посещава определени

места и заведения;
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- чл. 13, ал. 1, т.7 - Забрана на непънолетния да се среща и да

установява контакти с определени лица.

7.2. Наложени мерки на последващите дела.
- чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН – Поставяне под възпитателн надзор на

обществен възпитател;
- чл.13, ал.1, т.12 от ЗБППМН - Предупреждение за настаняване във ВУИ

с изпитателен  срок от 6 месеца.

8. Приложение на чл. 25 от ЗБППМН. Постигнати резултати.
Проблеми при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от
ЗБППМН?

Чл. 25 от ЗБППМН гласи, че: „Който не изпълни решение на местните
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните, се наказва с глоба от 50 до 1000 лв.”

Когато има случаи на отказ да се изпълнява възпитателна мярка, на
родителите се разяснява възможността, която законът предоставя с налагането
на този член за финансова санкция и във всички досегашни случаи този
разговор е приключвал с положителен резултат. Целта е да не се санкционира
семейството, а да му се помогне при преодоляването на проблемите, при
зачитане на най-добрия интерес на детето.

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

1. Наименование на помощния орган.
Информационно–консултативен кабинет към МКБППМН /ИКК/

функционира от 2004 г. Той се намира в сградата на МК / гр. Добрич, ул.
”Генерал Киселов” № 1, ет. 5/ и е помощен орган към комисията, който
осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители

2. Центърът за превенция (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 Хисар през 2017 г.)

Информационно – консултативния кабинет към МКБППМН при Община
град Добрич функционира в съответствие изискванията на ЦКБППМН.

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета).
Информационно - консултативния кабинет е помощен орган към комисията,
който осъществява индивидуална и групова подкрепа на деца и родители, в това
число и такива с пробационни и условни присъди. Предоставя психологически,
педагогически, правни и социални консултации. В кабинета се изпълнява и
възпитателна мярка „Участие на малолетните и непълнолетните в
психологически консултации и програми”. За консултации са привлечени
психолози, юристи от Общината, както и други специалисти при необходимост,
членове на комисията. Партньори за насочване на деца към консултативния
кабинет са Детска педагогическа стая, Училищни комисии или Отдел „Закрила
на детето”.

ИКК оказва помощ и подкрепа на деца с проблемно поведение в
училище, с девиантно поведение, с наложени възпитателни мерки, деца
настанени в социални и специализирани институции, деца с проблеми при



26
адаптацията и мотивацията за учене, емоционални и поведенчески проблеми.
Кабинета подпомага и родителите на деца с психологически консултации,
програми и тренинги.

3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния
кабинет) през 2017 г.

През 2017 г. през консултативния кабинет са преминали над 265 деца и
родители, педагогически съветници и граждани. Наблюдава се тенденция на
увеличаване броя на желаещите да посещават кабинета и да търсят
съдействието на специалистите работещи в него.

3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи.
През годината успешните интервенции са 93. Всеки случай, с който

работи МК и ИКК е индивидуален и конкретен и не всички са успешни.
Комисията работи с осиновени деца, деца освободени от ВУИ, непълнолетни
майки, с наложена възпитателна мярка, с емоционални и поведенчески
проблеми, както и с хиперактивност и дефицит на внимание.

3.3. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3;
(малолетни и непълнолетни, и разделени по пол).

През 2017 г. МКБППМН е привела в изпълнение мерките по чл.13, ал.1,
т.3 от ЗБППМН - Задължаване да участва в консултации, обучения и програми
за преодоляване на отклонения в поведението, спрямо шест деца, три малолетни
и три непълнолетни, от които три момчета и три момичета.

3.4. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към
родители (майки или бащи).

През отчетния период МКБППМН е привела в изпълнение мерките по
чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН - Задължаване да посещават специално
организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието, спрямо две
майки.

3.5. Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от
Центъра (консултативния кабинет).

Заявените консултации на деца и възрастни , реализирани от МК и ИКК
са 99.

3.6. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат
на мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния
кабинет). – 76.

3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени
в резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15. – двама.

3.8. Брой консултирани (обучени) възпитатели, педагогически
съветници, учители, училищни психолози, сътрудници на НПО и други в
превантивната работа с деца.

През годината са консултирани и обучени 24 специалисти, работещи в
превантивната работа с деца.

3.9. Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща
позитивна промяна на асоциалното поведение на децата им.
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Специалистите, работещи в ИКК и МК са помогнали на 76 родители с

психологически консултации и беседи, което е довело до позитивна промяна на
асоциалното поведение на децата им.

4. Брой приведени в изпълнение мерки чрез центровете и
кабинетите.

4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН.
През 2017 г. МКБППМН е привела в изпълнение мерките по чл.13, ал.1,

т.3 от ЗБППМН - Задължаване да участва в консултации, обучения и програми
за преодоляване на отклонения в поведението, спрямо шест деца, три малолетни
и три непълнолетни, от които три момчета и три момичета.

4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН.
През отчетния период МКБППМН е привела в изпълнение мерките по

чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН - Задължаване да посещават специално
организирани беседи и консултации по въпросите на възпитанието, спрямо две
майки.

5. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по
чл. 13 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни и
не са извършени нови противообществени прояви.

През 2017 г. спрямо пет деца са се оказали резултатни възпитателните
мерки и не са извършили нови противообществени прояви.

6. Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо
родителите по чл. 15 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали
резултатни за позитивна промяна на родителското им поведение.

Позитивна промяна е настъпила и при двамата родители, на които МК е
наложила мярка по чл.15 от ЗБППМН.

7. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра
(консултативния кабинет).

През отчетния период 57 деца са насочени превантивно към
консултативния кабинет.

8. Брой родители, превантивно насочени към Центъра
(консултативния кабинет).

Превантивно към консултативния кабинет са насочени над 28 родителя.

9.Брой деца, консултирани в Центъра за превенция (консултативния
кабинет), освен в изпълнение на мярката по чл. 13, ал.1, т. 3.

В ИКК са консултирани 437 деца, освен по чл. 13, ал.1, т.3 от ЗБППМН
/групови консултации, изнесени консултативни часове, присъствие в ЧК в
училищата и др./.

10. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция
(консултативния кабинет), освен мярката по чл.15, т. 2.

През отчетната година 145 родители са преминали през консултативния
кабинет.

11. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния
кабинет).
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Няма констатирани проблеми в дейността на ИКК.

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Таблица 67.

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

2017 15 12 38292.53
2018 15
Прогноза за 2019 16

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по
Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и
оценка на дейността на обществените възпитатели (методическо
ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. юни, 2017 г.

Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над: деца
с наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН; деца
пребивавали във ВУИ и такива с пробационни и условни присъди; възпитаници
на социални институции; деца, водещи се на отчет от ИДПС; деца предложени
от УКБППМН; на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН и по молба на родител.

Дейността си обществените възпитатели отразяват в месечни отчети,
които се представят на работни срещи със Секретаря на МКБППМН и
Инспектори ДПС. Получават възнаграждения съгласно Наредба № 2 на
председателя на ЦКБППМН. За всяко дете с обществен възпитател се изработва
входяща и изходяща диагностика, индивидуален план за работа, провежда се
интервю и се набелязват конкретни възпитателни мерки за очаквана
положителна промяна в поведението на детето.

Важен момент в работата на обществените възпитатели е и работата със
семейството и приятелския кръг на детето, включването му в алтернативни
форми на асоциално поведение. Обществените възпитатели поддържат редовна
връзка с родителите на децата, училищните власти и социалните заведения. В
края на отчетната година правят предложения за продължаване или
прекратяване на възпитателния надзор.

Водещи принципи в работата на обществените възпитатели са:
- индивидуалния подход към децата
- зачитане и уважение личността на детето
- търпимост и толерантност
- диалогичност и комуникативност.

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално
стимулиране на обществените възпитатели.

МКБППМН при Община град Добрич няма проблеми при
изразходването на средствата, определени за материалното стимулиране на
обществените възпитатели. Възнагражденията им се определят на основание на
Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН, като всеки обществен възпитател
получава  материално стимулиране, съответстващо на положения труд и
постигнатите резултати с детето.
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3. Проведени квалификационни дейности с обществените

възпитатели. От кого са организирани и по чия инициатива?
- Ежемесечни работни срещи със Секретаря на МКБППМН и Инспектори

ДПС; Анализ на поведението на децата и набелязване на конкретни мерки,
решаване на практически казуси, споделяне на добри практики, запознаване с
материали, свързани с корекционно-възпитателната работа на обществените
възпитатели.

-Участие на двама обществени възпитатели в семинар на тема „Промяна
на нагласите и толерантност към насилие. Активно включване на пасивните
наблюдатели и генериране на PEER –TO PEER послания” организирано от
Бизнес Едюкейшън Клуб ЕООД в к-с Арбанаси – 09 - 11.05.2017 г.

- Участие в обучителен семинар на тема „Социално психологическо
консултиране на деца и семейства” организирано от МКБППМН към Община
град Добрич с цел повишаване квалификацията на обществените възпитатели -
26-28.05.2017 г. /11 обществени възпитатели/ в гр. Созопол.

- Участие в „Летен форум за подкрепящи професионалисти”, посветен на
различни аспекти от детската проблематика, организиран от фирма „Център за
професионално обучение и ориентиране” ООД в К.К. Албена – 16-23.07.2017 г.

- Участие на обществени възпитатели в областна среща, организирана от
ЦКБППМН в гр. Добрич на 09.11.2017г. с цел повишаване квалификацията и
усъвършенстване на работата на обществените възпитатели, в съответствие с
изискванията на Минималните стандартни правила на ООН за правораздаване
при непълнолетните.

- Участие на десет обществени възпитатели в групова супервизия,
насочена към работата по индивидуални случаи на деца с девиантно поведение
посредством разиграване на казуси чрез роли и типологични маски,
организирано от МКБППМН .

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

дейности през годината.

5. Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън
местната комисия, при подбора и определянето на обществените
възпитатели.

В МКБППМН Община град Добрич подборът и определянето на
обществените възпитатели е изключително право на самата Комисия и до сега
не е имало случаи на намеса отвън.

За обществени възпитатели са избрани педагози, психолози, учители,
юрист, които притежават необходимото образование, опит, умения и желание за
работа с деца с девиантно поведение.

Трима от обществените възпитатели работят и като консултант-
психолози към Информационно–консултативния кабинет.

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. Хисар, м. юни, 2017 г.

Работата на обществените възпитатели се оценява ежемесечно от
оперативното бюро на МК въз основа на представените от тях месечни отчети.
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С новото методическо ръководство  за оценка на обществените възпитатели
по системата  „Оценка 1 – 5 „ Комисията ще се съобрази през 2018 г.

6.1. Брой изготвени оценки. - 0

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1”
(изпълнението превишава очакванията). - 0

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2”
(изпълнението изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). -0

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3”
(изпълнението не винаги отговаря на изискванията /очакванията/). -0

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4”
(изпълнението в значителна степен не отговаря на изискванията и е
необходимо /и възможно/ подобрение). - 0

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5”
(изпълнението не отговаря на изискванията). - 0

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. - 0

7.1. Теми – брой и видове. – 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 социално-педагогически интернати и
възпитателни училища - интернати, спрямо които комисията да упражнява
контрол, а през месец април 2015 г. е закрит и Приюта за безнадзорни деца и
сираци. Въпреки това, МК поддържа редовна връзка с институциите извън
областта, в които има настанени  деца от град Добрич.

МКБППМН осъществява контролната си дейност по отношение на
помощни органи - Информационно-консултативния кабинет и Клуб на
обществения възпитател, контрол по изпълнение на наложените възпитателни
мерки, контрол над социалните институции за деца, в които са настанени
малолетни и непълнолетни по предложение на комисията, както и методическа
и професионална помощ на УКБППМН.

С оглед осъществяване на контролната функция на МК се провеждат
ежемесечни срещи с инспекторите, с цел набелязване на оптимални мерки за
работа с конкретни деца, регистрирани в ДПС и МК, обмяна на информация и
практики.

Констатациите и резултатите от контролната дейност на комисията са
регистрирани в протоколи и са информирани за тях заинтересованите страни –
общинска администрация, полицейски служители, ръководства на училища и
институции за деца, отдел „Закрила на детето“ и други компетентни органи.
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2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и

попечителите и постигнати резултати.
МКБППМН, съвместно с отдел „Закрила на детето” проследява грижите,

които се полагат за тези деца. Част от тях са лишени от родителски грижи и са
настанени в ЦНСТДБУ. Комисията  е определила на част от децата обществен
възпитател и периодично извършва посещения в институциите за проследяване
грижите по отглеждането и възпитанието на децата. Осъществява срещи и с
персонала на заведенията.

3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.

През 2017 г. след образуване и разглеждане на възпитателни дела
МКБППМН е наложила на едно непълнолетно лице възпитателна мярка по
чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН - Задължаване на непълнолетния да извърши
определена работа в полза на обществото.

МК спазва трудовото законодателство и подбира труд съобразен с
възрастта, здравословното и физическото състояние на непълнолетния. При
налагане на възпитателната мярка се определя време за извършване на
конкретната работа, която не може да бъде повече от 40 ч. Изпълнението й се
проследява от обществен възпитател, като дневно се отработват от 2 до 4 часа.
След изпълнението на възпитателната мярка, МК получава обратна информация
и отчетна форма за извършеното от лицето дейност.

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.

Инспектори ДПС, които са и членове на МК , участват по график за СПО
/специализирани полицейски операции/ в организирани проверки за посещение
на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки, интернет
клубове. Целта на тези проверки е спазване на Наредбата за опазване на
обществения ред и общинската собственост. През 2017 г. са извършвани
периодични проверки на питейни и увеселителни заведения и не са установени
малолетни или непълнолетни лица без придружители да пребивават в
заведенията.

Членове на МКБППМН участват и в Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца – жертви или в риск от насилие. До
екипа през 2017 г. са постъпили шест сигнала за малолетни и непълнолетни
деца, като по случаите са съставени протоколи от мултидисциплинарния екип и
са предприети съответните мерки  от отдел „Закрила на детето“ , МК и ДПС.

При два от случаите, МК е определила обществен възпитател, който да
оказва помощ на родителите и децата и да следи за тяхното поведение и
грижите, които се полагат за тях.

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за
установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки
и постигнати резултати.

През годината се правят обходи за установяване на скитащи и просещи
деца, като в мобилните групи са се включвали и членове на МКБППМН.
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Обходени са териториите около административните сгради в града, както и
всички големите хранителни вериги.

На територията трайно скитащи и просещи деца не са установени.

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на
МКБППМН.

МКБППМН не среща затруднения и проблеми при осъществяване
дейността на мобилните групи.

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои
органи и за какви нарушения?

При констатиране на нарушения и деца в риск, МКБППМН
задължително сезира органите на реда, Прокуратурата и отдел „Закрила на
детето” при Дирекция „Социално подпомагане” гр. Добрич.

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)?

През изминалата 2017 г. не са правени такива предложения.

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 .
Инспекторите са служители на РУП и за Община град Добрич са трима.

Осъществяват своята дейност съгласно Закона за МВР, но в качеството им на
членове на МКБППМН изпълняват и програмата на комисията.
Дългогодишното сътрудничеството между инспекторите от ДПС и МКБППМН
е показало своите положителни резултати - обмяна на информация, издирване и
установяване на родители, подпомагане на училищните ръководства и класни
ръководители, участие в мероприятия, организирани от МКБППМН,
иницииране на съвместни дейности по превенция на асоциалното поведение,
трафик на хора, разпространение на наркотични вещества, насилие и агресия;
съдействат на обществените възпитатели относно работата им с малолетни и
непълнолетни или техните родители.

Инспекторите са членове на МКБППМН и на екипа за Координационен
механизъм за взаимодействие при сигнал за дете жертва на насилие или в риск
от насилие.

2. Училища и детски градини.
Местната комисия си взаимодейства с училищата на територията на

общината. Търси се съдействието на класни ръководители и педагогически
съветници при подготовка на докладите за възпитателни дела, или в работата на
обществените възпитатели.

При организиране на различни програми и инициативи на МКБППМН,
Директорите на училищата съдействат за тяхното изпълнение и популяризиране
сред учениците на територията на общината. Училищните комисии съдействат
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за установяване на деца в риск или превенция на асоциалното поведение
чрез своевременно сигнализиране и вземане на мерки на училищно ниво. Трима
педагогически съветници изпълняват функцията и на обществени възпитатели
към МКБППМН.

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”).
МКБППМН работи в тясно сътрудничество с отдел „Закрила на детето”.

То се изразява в социална подкрепа на деца и родители, изготвяне на социални
доклади за възпитателни дела, присъствие при необходимост при разглеждане
на възпитателни дела, обмяна на служебна информация.

МКБППМН прави предложения до отдел „Закрила на детето“ за
настаняване на деца в социални услуги резидентен тип и за включване в
консултации в ЦОП.

4. Съд, прокуратура, следствие.
МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните

органи – полиция, следствие, съд, прокуратура, Областна пробационна служба.
След провеждането на възпитателните дела се информират за наложените
възпитателни мерки.

По отношение на предложенията до съда, които МК прави за настаняване
във ВУИ по чл. 13, ал.1, т. 13, се изготвят мотивирани предложения за това, като
на насрочените съдебни дела МК се явява като страна, представлявана от
юриста на МКБППМН, който е бил председател на тричленния състав, наложил
тази възпитателна мярка. Той представлява комисията на всички съдебни
инстанции.

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

МКБППМН активно работи с ЦНСТДБУ и ЦОП, обменя информация и
мнения за решаване на конкретни случаи и казуси, свързани с деца издирване и
установяване на деца, напуснали самоволно институциите.

Контактът с медиите се осъществява чрез Община гр. Добрич.

6. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и
предприети дейности за тяхното преодоляване.

МКБППМН не среща проблеми при осъществяване на взаимодействието
си с горепосочените органи и институции. На територията на Общината е
създадена добра практика за координация и сътрудничество в интерес на
децата.

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската
(районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите.

МК провежда ежемесечни работни срещи с обществените възпитатели на
които са разглеждани теми, касаещи конкретната работа с децата, на които е
наложена мярката „Поставяне под възпитателен надзор на обществен
възпитател“.

През 2017 г. Комисията организира и два обучителни семинара на тема:
„Социално психологическо консултиране на деца и семейства” и проведе
двудневна групова супервизия на обществени възпитатели и членове на МК
насочена към работата по индивидуални случаи на деца с девиантно поведение
посредством разиграване на казуси чрез роли и типологични маски.
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2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните

семинари.
Участвали са всички 12 обществени възпитатели, както и повечето

членове на Комисията.

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!

Зам.-председателя на МКБППМН е взел участие в Националното
съвещание организирано от ЦКБППМН в гр. Хисаря, с цел усъвършенстване на
работата с деца с девиантно поведение в съответствие с изискванията на
Минималните стандартни правила на ООН, като впоследствие запозна състава
на Комисията с взетите на съвещанието решения относно приоритетните
области на дейност.

- Участие на секретаря и обществените възпитатели в областна среща
организирана от ЦКБППМН в гр. Добрич на 09.11.2017г. с цел повишаване
квалификацията и усъвършенстване на работата на обществените възпитатели.

Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.

С Наредба № 3/19.04.2005г., ЦКБППМН регламентира възнагражденията
на членовете на Местните комисии за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните. Те могат да получават
възнаграждения за участие в състава при разглеждане на възпитателни дела.

Съставът по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН се определя със Заповед на
Председателя на МКБППМН. В него се включват членове на комисията,
съобразно спецификата на разглежданото деяние, професионалния им опит и
компетентност.

Съгласно писмо № РД – 30-И-43 / 16.12.2016 г. на ЦКБППМН, за
дейността на местната комисия за БППМН при Община град Добрич през 2017
г. са разчетени 76 350 лв.

Изразходваните от МКБППМН средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН
за възнаграждение на членове на МКБППМН (изготвяне на социални доклади
по чл. 15 и участия в съставите за разглеждане на възпитателни дела) са в
размер на 1946.00 лв. при планувани 2000 лв., съгласно предложение № 93-22-
21/29.12.2016 г. на Председателя на МКБППМН.

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността
на местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата

Таблица 68.

Получени
средства по ЗДБ
за МКБППМН за
2017 г. – общо

(в лева)

Изразходвани
средства от

МКБППМН за
2017 г. – общо (в

лева)

Получени
средства по ЗДБ за

МКБППМН за
2018 г. – общо (в

лева)

Необходими
средства за

2019 г. – общо
(в лева)

76 350.00 61 754. 20 86 400.00 90 000.00
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Адреси на МКБППМН, Информационно – консултативния

кабинет и инспектори ДПС при Първо РУ гр. Добрич.

Община град Добрич – 058/ 600 001; 058/ 600 002
факс: 058/600 165; 058/600 166
Д-р Емилия Баева – Зам.-Кмет „Хуманитарни дейности”, Председател на
МКБППМН
ул. „България”, № 12; тел.: 058 /601 206
факс: 058/600 166
Е-mail: e_baeva@dobrich.bg

Наталия Франгова – Секретар на МКБППМН;
ул. „Ген. Киселов”, №1, ет.5
058/602 576; 0893/336 867
E-mail:– netifrangic@abv.bg

ИДПС при Първо РУ гр. Добрич, бул. „Трети март”, № 8; тел.058/658 550;
Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел ”Закрила на детето”  тел.058/667739
Информационно-консултативен кабинет
ул. „Ген. Киселов”, №1, ет. 5, тел. 058/602 576

Приет с решение № 30-26 от 30.01.2018 г.
на Общински съвет град Добрич


