
1
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните

и непълнолетните през 2019 г.

ОТЧЕТ
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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 2019 г., неговата структура и показатели е
съобразен с Указание на ЦКБППМН № РД-30-И-65/04.12.2019 г.

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА)
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 № 29/10.01.2020 г. 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” при Дирекция
„ Социално подпомагане“, РЗИ, Първо РУ на ОД МВР- Добрич, педагог и 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.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.

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

Със заповед на началника на РУО гр. Добрич, в Община град Добрич бяха създадени
три екипа за изпълнение на Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и
задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилишна и
училищна възраст. Във всеки екип бяха включени представители от Дирекция «Социално
подпомагане», ОД МВР, учители от училищното и предучилищното образование, както и
инспектори от Детска педагогическа стая /ИДПС/ при Първо РУ, обществени възпитатели
към МКБППМН и медиатори, които имаха за обхват райони по компетентност.
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След предоставени от ръководителя на екипите /Старши експерт от РУО/ 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, член и обществен
възпитател към МК е посетил 59 семейства на деца, подлежащи на образование и е
установено, че децата живеят с родителите си в чужбина.

По информация на експерт от РУО гр. Добрич само девет деца, които са открити на
посочените в системата адреси не посещават учебни заведения, а останалите 2/3 са напуснали
страната и живеят в чужбина.

1.2. Работа с педагогическото ръководство.

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

17 46

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.

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

Таблица 2.
Брой работни срещи за обсъждане
на казуси на проблемни деца

Теми

27

- - „Кибер престъпленията“
- - „Последици от хулиганските прояви и трафик на

хора“
-„Фактори, влияещи върху ценности и нагласи
през периода на тийнейджърството“

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 и
работа с деца .

1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни.
В началото на всяка учебна година педагогическите съветници информират

обществените съвети и училищните настоятелства на родителските срещи за възможността за
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съвместни инициативи с МКБППМН. Такива инициативи се случват по заявка от страна на
училищните настоятелства или родителските съвети.

При провеждане на превантивните програми, които през 2019 г. бяха във ФСГ „Васил
Левски“ и ОУ „Стефан Караджа“ на Обществените съвети към училищата е представена
програмата на МК, която е съгласувана и с училищното ръководство.

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Таблица 3.
Участници Брой на

участниците
Вид дейности (срещи, обучения, консултации)

Родители
267

- Работа за повишаване на родителския капацитет;
- Индивидуални срещи, консултации и беседи;

Настойници 0 -
Попечители 0 -

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.

Таблица 4.
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни

0 - -

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.

Таблица 5.
Проведени
превантивни програми

Брой Теми Брой
участници
родители

Брой
участници
малолетни

Брой
участници

непълнолетни

Образователни 3

“Хулигански прояви
на непълнолетните
лица, последици и
полицейско
задържане“,
„Дни на пролетно

почистване“
„Хулигански прояви
на непълнолетните
лица и вандализъм“
„Емоционални
проблеми на
младите“,
„Междуличностни
отношения“,
„Отношения между
родител и деца“
„Работата на
полицията в
училищата”

52 74 146



5
Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните

и непълнолетните през 2019 г.

Асоциално поведение 1 „Детско насилие“ - 34 45

Насилие между деца 1
„Проблеми свръзани
с отношението на
тийнейджърите към
проявите на
ксенофобия и
расизъм”.

12 - 104

Наркотичти вещества,
алкохол,
тютюнопушене 1

„Престъпления
извършвани от
наркозависими
лица“.

- - 115

Сексуална
експолатация и трафик
на хора

1 „Трафик на хора,
видове трафик“

26 45 218

Престъпления и
противообществени
прояви, свързани с жп-
транспорт

0 - - - -

Здравни 1 „Бъди здрав“ 45 134 89

Културни
3

Музикално –
поетичния
спектакъл „Усещане
за любов“
„Деца, изкуство и
спорт срещу
дрогата“
„Лятно училище за
тийнейджъри“

36 75 182

Спортни 1 Волейболен турнир
срещу наркотиците

- 21 22

Радикализъм 0 - - - -
Общо 12 15 150 333 921

 МКБППМН реализира превантивна програма за превенция на противообществените
прояви сред учениците от осми и девети клас в ФСГ „ Васил Левски”, във връзка с
изпълняване на годишната програма на комисията за 2019 г., като психолозите към
Консултативния кабинет дискутираха и запознаха децата с актуални теми като:
„ Трафик на хора” и „ Проблеми свързани с отношението на тийнейджърите към
проявите на ксенофобия и расизъм”.

 МК реализира музикално – поетичния спектакъл „Усещане за любов“ с участието на
Бойка Велкова и Ивайло Захариев на Добричка сцена, по повод 14 – ти февруари / за
Деня на любовта/. Чрез спектакъла младежите от различни училища се запознаха с
творбите на световната лирика, драматургия, изобразително изкуство и музика.

 Комисията се включи в инициативата, обявена от Община град Добрич – „Дни на
пролетно почистване”, където деца, обществени възпитатели и членове почистиха
района около сградите на ЦНСТДБУ- 1, 2 и 3, а в последствие засадиха в двора на соц.
услуги – различни видове храсти и дръвчета, които бяха предоставени от общинско
предприятие „Устойчиви дейности и проекти”.

 МК участва в организирана от Окръжен съд – Добрич обучителна среща по
Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие.
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Отворени съдилища и прокуратури“, в която ученици от десети и единадесети клас на
ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ и ПГТС „М. В. Ломоносов“ бяха запознати с
темите: “Хулигански прояви на непълнолетните лица, последици и полицейско
задържане“, „Детско насилие“ и „Престъпления извършвани от наркозависими лица“.
Лектори на срещите бяха съдебния помощник в Окръжен съд – Добрич, инспектор
ДПС и Секретаря на МКБППМН.

 Комисията и децата с асоциално поведение се включиха в кампанията „Бъди здрав“,
която се проведе за четвърта поредна година, организирана от Община град Добрич
посветена на Световния ден на здравето. Децата участваха в турнир по спортно
ориентиране, приложно колоездене и много други мероприятия.

 Във връзка с Международния ден за борба със злоупотребата и трафика на наркотици
/26.06.2019 г./, беше открита изложба „Деца, изкуство и спорт срещу дрогата” във
фоайето на ОМЦ „Захари Стоянов” - град Добрич. В нея участваха 67 деца на възраст,
от 8-18 години от ОУ „Стефан Караджа”, СУ „Д. Талев”, СУ „Св. Св. Кирил и
Методий”, ЦНСТДБУ – 1 и 2 и ЦОП -1 и 2. От всички рисунки, 24 творби бяха
изложени в експозицията.
Събитието се организира от МК, която дълги години традиционно отбелязва този ден с
изложба, като за поредна година инициативата се реализира в партньорство с
Превантивно – информационния център и програма „Синди” към Община град Добрич.
Целта на изложбата е да ангажира децата със социалния проблем наркомания и да
получат информация за въздействието върху човешкия организъм, физическите и
личностните увреждания до които водят.

 МК проведе и волейболен турнир с децата от Центровете за настаняване от семеен тип
за деца без увреждане – 1,2 и 3, който се състоя в двора на социалните услуги. Целта на
инициативата е да се даде алтернатива за 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 тротинетки и футболни
и волейболни топки за своето участие, осигурени от комисията.

 Обществените възпитатели и децата с възпитателен надзор се включиха в
изпълнението на програмата „Лятно училище за тийнейджъри”. Бяха организирани
посещения в: Художествената галерия, читалище „Йордан Йовков”, Центъра за защита
на природата и животните, Районна служба „Пожарна безопасност и защита на
населението”, Първо РУ гр. Добрич и др. Проведени бяха обучителни модули в РЗИ,
МКБППМН и различни спортни и развлекателни мероприятия;

 МК и консултативния кабинет организираха през месец юли лагер – семинар с Клуб
„Деца – обучители по превенция на противообществените прояви“. Провеждането на
летни семинари е добра практика в работата на комисията и е свързана  изпълнението
на програмата на младежта. Прилага се принципът „Връстници обучават връстници“,
чрез който се мултиплицират знания и умения. На семинара бяха дискутирани темите:
„Хулигански прояви на непълнолетните лица и вандализъм“, „Трафик на хора –
рисковете пред малолетните“, „Емоционалните проблеми на младите“ и „Корекционно
– възпитателните мерки спрямо непълнолетни и малолетни, според ЗБППМН,
социални институции в защита на децата“.

 Програма „Работата на полицията в училищата”, която включва обучителни модули,
свързани със запознаването с работата на полицейските инспектори, помощта и
грижата, която оказват на децата и техните семейства, правата и отговорностите на
непълнолетните, видове престъпления и др.
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На територията на град Добрич не са установени малолетни и непълнолетни,
споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи, както и
няма извършвани престъпления и противообществени прояви, свързани с жп-
транспорта. В тази връзка на този етап МК не е предприемала превантивни мерки, за
да не обострим вниманието към проблем.

Таблица 6.
Проведени анкетни
проучвания

Брой Теми Брой
участници
родители

Брой
участници
малолетни

Брой
участници

непълнолетни
Образователни - - - - -
Асоциално поведение - - - - -
Насилие между деца - - - - -
Наркотичти вещества,
алкохол,
тютюнопушене

- - - - -

Сексуална
експолатация и трафик
на хора - - - - -

Престъпления и
противообществени
прояви, свързани с жп-
транспорт

- - - - -

Здравни - - - - -
Културни - - - - -
Спортни - - - - -
Радикализъм - - - - -
Общо 0 0 0 0 0

През отчетния период МК не е провеждала анкетни проучвания, тъй като през 2017 г.
и 2018 г. бяха проведени две на тема: „Кибертормоз и опасностите от него във виртуалното
пространство“ и „Отношението на младите хора към ксенофобията, расизма,
дискриминацията и нетолерантността“. Резултатите от проучванията бяха анализирани и
представени на заседания на МК, като впоследствие бяха проведени дискусии по темите с
някой групи ученици.

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с
жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до
председателите и секретарите на МКБППМН:

Таблица 7.
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0
Брой разпространени материали 0
Брой на информационните кампании в училищата 0
Брой публикации в медиите 0
Брой съвместни мероприятия с НПО 0

През 2019 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.
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1.6. Консултации по заявки на родители (чл.41 от ЗБППМН) от МКБППМН.
1.6.1.Брой деца преминали консултации.

Таблица 8. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирни деца за
асоциално поведение.

Малолетни Непълнолетни

12 5 7
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

15 7 8
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

8 2 6
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол.

4 1 3
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

0 - -
Общ брой консултирани деца за
радикализъм

0 - -
В Община град Добрич функционира 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.

През 2019 г. на територията на град Добрич 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.

Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирни деца за
асоциално поведение.

Малолетни Непълнолетни

3 1 2
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

5 3 2
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

0 - -
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол.

0 - -
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

0 - -
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Общ брой консултирани деца за
радикализъм

0 - -

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.

Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни

95 38 57

Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни

32 12 20

Таблица 12. Индивидуални консултации - радикализъм.
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни

0 - -

Таблица 13. Семейни консултации - радикализъм.
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни

0 - -

1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на
техните извършители.

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни
0 - --

Няма установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и извършители на
такива.

1.7. Издаване и разпространяване на информационни материали по
представените в отчета превантивни програми.

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми
1 1000 „Какво е трафик на хора?“

1
150 „Защо семейството е важно за всяко

дете“

МКБППМН реализира превантивна програма за превенция на противообществените
прояви сред учениците от осми и девети клас в ФСГ „ Васил Левски”, във връзка с
изпълняване на годишната програма на комисията за 2019 г., като беше проведен обучителен
– семинар „Трафик на хора“.

Целта на обучението беше да се задълбочи информираността на учениците относно
явлението „Трафик на хора“; Формиране на умения и социални компетентности за адекватна
реакция, житейски ситуации, представляващи заплаха от попадане в трафик и разширяване
познанията на учениците с информация за трафика, като незаконна търговия с хора с цел
трудова или сексуална експлоатация, но и с цел отнемане на органи, продажба на новородени
деца, използване на деца за просия и джебчийство.
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В тази връзка МК изработи и отпечата информационни брошури на тема: „Какво е
трафик на хора ?“ в горепосочения в таблицата тираж, които се използват и ще бъдат
използвани и разпространявани в превантивни мероприятия.

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, Консултативния кабинет, ЦНСТДБУ и са в помощ както на членовете, така и на
психолозите и обществените възпитатели към МКБППМН при Община град Добрич.

През отчетния период Младежки център – Добрич и Фондация „Лумос“, България
организираха областен конкурс за есе на тема: „Защо семейството е важно за всяко дете?“. С
най – добрите творби беше издаден сборник с есета по инициатива на Община град Добрич и
МКБППМН, който се използва в превантивните мероприятия на комисията при работата си с
децата и техните родители.

2.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към
Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за
предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Таблица 16.
Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни

2 1 1

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.

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 решаване на възникнали 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.

До месец декември МК няма настанени деца в поправителни домове.
По предложение на комисията с Решение № 442/16.12.2019 г. на ДРС влязло в сила на

04.01.2020 г. на едно дете е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т. 13 от ЗБППМН
/Настаняване във възпитателно училище – интернат/, която ще се изпълни през месец януари
2020 г.

3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са
осъществени.

Таблица 17.
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни

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.

През отчетния период няма настнанени деца във ВУИ, СПИ и ПД.
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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 0 -
ВУИ 0 -
ПД 0 -
Приюти за безнадзорни деца 0 -
Условно осъдени 0 -

4.1. 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.). 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-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 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

0 - - - -

Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ

0 - - - -

Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД

0 - - - -

Условно
осъдени

1 1 - 1 -

Осъдени на
пробация

1 1 - 1 -
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4.2. 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”.

4.3. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация
непълнолетни.

Таблица 20.
Брой случаи

Информация от съда -
Справки на секретаря на МК в съда През 2019 г. не се е налагала такава
Забележка: Има непълнолетно лице, осъдено на обществено порицание, което не влиза в графа
условно осъдени или на пробация и не е включено в тази таблица.

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА

Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви,
извършени от малолетни и непълнолетни и престъпления, извършени от 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 2019 г. има постъпили 44 преписки до МК, от които 36 са образувани и
разгледани с 63 участника. – за сравнение / през 2018 г.- 33 образувани и разгледани със 51
участника/.

Осем възпитателни дела не са разгледани, тъй като децата и техните родители не
живеят на територията на град Добрич и трайно са напуснали страната, за което са уведомени
съответните органи  подали сигнала.

Разграничения по пол: 16 момичета и  47 момчета - /2018 г. - 11 момичета и 40
момчета/.

Разграничения по възрастов признак: 20 малолетни и 43 непълнолетни - /2018 г. –
16 малолетни и 35 непълнолетни/.

Възпитателните дела са образувани по преписки на: Добричка районна прокуратура –
14, РП - Балчик – 1, Първо РУ на МВР гр. Добрич – 12, Сектор „Пътна полиция” – ОД на
МВР- 7, ЦНСТДБУ – 3 – 1 и ЧПГТП „Р. Цончев“ - 1.

Извършените противообществени прояви се изразяват в: кражби на чужди движими
вещи, бягства от дома, физически и психически тормоз, хулиганска проява и управляване на
моторно превозно средство без свидетелство за управление .

Тенденцията е за увеличаване на случаите на кражби, бягства, психически и физически
тормоз и управление на МПС без свидетелство за правоспособност.
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1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
Не се наблюдават проблеми при образуването и разглеждането на възпитателни дела.

Дейността на Комисията се подпомага непрекъснато 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.

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.

За едно малолетно лице МКБППМН е разгледала през годината  повече от едно
възпитателно дело. Причините за това са дефицит на внимание от страна на близките,
проблеми в общуването и несъобразяване с правила и норми в учебните заведения и
институциите. В този случай МК е работила екипно със социалните служби, с отдел „Закрила
на детето“, педагогическите съветници в училище. Усилията бяха насочени изцяло в интерес
на детето към намиране и преодоляване на причините, довели до девиантно поведение.

2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно
извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в
дейността на системата от МКБППМН

През 2019 г. МКБППМН при Община град Добрич е изготвила 63 „оценки на риска“
по Методиката за оценка на риска от повторно извършване  на криминално деяние от
малолетни и непълнолетни  лица.

„Оценка на риска“ имат всички деца, с които работят обществените възпитатели към
МК. На основание на оценката се изработва индивидуален план за корекционно –
възпитателна работа с децата и техните семейства.

В края на календарната година се прави анализ на „оценката на риска“ и ако са
настъпили положителни промени в поведението на детето, възпитателния надзор отпада. Ако
съществува „среден“ или „висок риск“, той продължава.

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА
ПРЕВЕНЦИЯ

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

2004г. 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 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 Хисар
през 2017 г.)

Информационно – консултативния кабинет към МКБППМН при Община град Добрич
функционира в съответствие изискванията на ЦКБППМН.
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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 адаптацията и мотивацията за учене, емоционални и
поведенчески проблеми. Кабинета подпомага и родителите на деца с психологически
консултации, програми и тренинги.

За отчетния период през консултативния кабинет са преминали над 165 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.

Децата и родителите се насочват от различни институции / училище, Първо РУ на
МВР, ОЗД и др./, които доброволно посещават консултативния кабинет. Чрез писмо до РУО
гр. Добрич са информирани всички училища на територията на град Добрич за услугите
които предлага Консултативния кабинет към МКБППМН. По време на срещите на секретаря
на комисията с Директорите и педагогическите съветници на училищата също се напомня за
възможността малолетните и непълнолетните да ползват услугите на кабинета.

През 2019 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 три деца, едно малолетно и две непълнолетни, от които
две момчета и едно момиче.

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

2019 16 13 37 523.97
2020 16
Прогноза за 2021 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.

За обществени възпитатели са избрани педагози, психолози, учители и 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
Консултативния кабинет.
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Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над:
- деца с наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН;
- 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 месечните отчети, придружени с

протоколите към тях, 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 карта за оценка на риска от
повторно извършване на противообществена проява, индивидуален план за работа, карта за
възпитателен надзор, 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. 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.

- Членове и обществени възпитатели участваха в организирания от МК Добрич
Обучителен семинар на тема: „Развиване на емоционалната интелигентност.
Предоставяне на подкрепа за повишаване самооценката на малолетните и
непълнолетните“ с цел запознаване със социално педагогическите аспекти на
понятието емоционална интелигентност, като основно стъпало към социалните
умения“.

- За втора поредна година Община град Добрич и МКБППМН проведоха обучителна
среща – семинар за подкрепа на деца и семейства, с цел предотвратяване на
девиациите в поведението на децата и проблемите свързани с тях. Близо 60
представители на Местни комисии от страната, инспектори от детска педагогическа
стая и обществени възпитатели от Добрич и други общини взеха участие в семинара на
тема: „Актуални проблеми свързани с практиката на специалистите, ангажирани в
системата на МКБППМН “, който се проведе през месец септември.

3.Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.
Тринадесет обществени възпитатели са участвали в квалификационните дейности през

годината.
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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.

През 2019 г. тринадесет обществени възпитатели изпълняваха корекционно –
възпитателна дейност към МКБППМН при Община град Добрич. Те оказваха помощ на
родителите и децата в поправянето и превъзпитанието на малолетните и непълнолетните,
осъществяваха контрол върху поведението на децата и информираха своевременно
родителите и МКБППМН. Обществените възпитатели подхождаха отговорно към
поставените задачи и изпълняваха съвестно своите задължения. Работата им в Местната
комисия беше на ниво, затова и оценките за изпълнението на възпитателния надзор са
положителни. На територията на Община град Добрич ефективно се изпълнява мярката
„Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател “.

4.1. Брой изготвени оценки.
Със Заповед на Кмета на Община град Добрич бяха определени 15 обществени

възпитатели от които 13 изпълняваха корекционно – възпитателна работа. В тази връзка са
изготвените 13 оценки.

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

Четирима обществени възпитатели получиха „оценка 1“ (изпълнението превишава
очакванията).

Тези възпитатели се справиха отлично с поставените през годината задачи и нямат
пропуски в тяхното изпълнение. Имат постигнати положителни резултати с децата, с които
работят, включват се активно при изпълнението на заложените в програмата на комисията
дейности и мероприятия. Проявявят инициативност, творчески подход и допринасят за
реализирането на нови идеи.

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

Девет обществени възпитатели получиха „оценка 2“ (изпълнението изцяло отговаря на
изискванията /очакванията/).

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

През 2019 г. в МКБППМН при Община град Добрич няма 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).

През 2019 г. в МКБППМН при Община град Добрич няма 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).

През 2019 г. в МКБППМН при Община град Добрич няма обществени възпитатели,
получили „оценка 5“(изпълнението не отговаря на изискванията).
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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, 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 ДПС при Първо РУ гр. Добрич, с които работим в екип и поддържаме
добри професионални взаимоотношения, 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.

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

Нарушения относно режима и условията на работа на непълнолетните не са
констатирани от МКБППМН.

През 2019 г., след образуване и разглеждане на възпитателни дела, МКБППМН е
наложила на осем непълнолетни лица 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 или член на МК, като дневно
се отработват от 2 до 4 часа. След изпълнението на възпитателната мярка, МК получава
обратна информация и отчетна форма за извършената от неълнолетните дейност.

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.

Инспектори от ДПС, които са и членове на МК, участват в планувани СПО
/специализирани полицейски операции/ на територията на град Добрич 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 2019 г. са извършвани периодични проверки на питейни и увеселителни заведения, като
са установени девет непълнолетни лица  без придружител да пребивават в заведенията.
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Служителите на полицията са съставили на родителите актове за установяване на
административно нарушение по Закона за закрила на детето.

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 2019 г. са
постъпили два сигнала за малолетно и непълнолетно лице, като по случаите са съставени
протоколи от мултидисциплинарния екип и са предприети съответните мерки  от отдел
„Закрила на детето“, МК и ДПС.

4. 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. Обходени са териториите около
административните сгради в града, както и всички големите хранителни вериги.

На територията трайно скитащи и просещи деца не са установени.

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
МКБППМН работи успешно с всички институции на територията си. Не се

установяват проблеми в хода на дейността й.
6. 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)?

МКБППМН Община град Добрич 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.
МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органи –

полиция, следствие, съд, прокуратура, Областна пробационна служба. След провеждането на
възпитателните дела, институциите 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.
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 За поредна година МК участва в организирана от Окръжен съд – Добрич обучителна
среща по Образователна програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско
доверие. Отворени съдилища и прокуратури“, в която ученици от десети и единадесети
клас на ПГВМ „Проф. д-р Георги Павлов“ и ПГТС „М. В. Ломоносов“ бяха запознати
с темите: “Хулигански прояви на непълнолетните лица, последици и полицейско
задържане“, „Детско насилие“ и „Престъпления извършвани от наркозависими лица“.
Лектори на срещите бяха съдебния помощник в Окръжен съд – Добрич, инспектор
ДПС и Секретаря на МКБППМН.

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

МКБППМН активно работи с ЦНСТДБУ и ЦОП – 1 и 2, 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 град Добрич.

3. 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 и стойност на средствата от бюджета на
МКБППМН.

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

През 2019 г. Комисията организира един обучителен семинар на членове и обществени
възпитатели / 17 лица / на тема: „Развиване на емоционалната интелигентност”.
Предоставяне на подкрепа за повишаване самооценката на малолетните и непълнолетните“ с
цел членовете и обществените възпитатели да се запознаят със социално педагогическите
аспекти на понятието емоционална интелигентност, като основно стъпало към социалните
умения.

За втора поредна година през месец септември 2019 г. Община град Добрич и
МКБППМН проведоха обучителна среща – семинар за подкрепа на деца и семейства с цел
предотвратяване на девиациите в поведението на децата и проблемите свързани с тях, в която
близо 65 представители на Местни комисии от страната и Добрич / 20 лица/ взеха участие в
семинара на тема: „ Актуални проблеми свързани с практиката на специалистите, ангажирани
в системата на МКБППМН “.

Средствата изразходвани и за двата семинара, включващи членове и обществени
възпитатели възлизат на обща стойност 6530.00 лв.

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.
Със Заповед на Кмета на Община град Добрич в състава на комисията са включени 15

членове, като в квалификационните семинари са участвали 13.
3. Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове

на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако
няма такива, моля, посочете причините!
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- Участие на секретаря в Национално съвещание на МК в гр. Хисаря, организирано от
ЦКБППМН. Информацията от съвещанието беше обсъдена с членовете на комисията и
обществените възпитатели.

- Секретаря и член на комисията участваха в „Летен форум за подкрепящи
професионалисти 2019 г.“ посветен на различни аспекти от детската проблематика,
организиран от фирма „Център за професионално обучение и ориентиране” ЕООД в
К.К. Албена през месец юли.

- Секретаря на МК участва в обучителна среща организирана от Института по публична
администрация на тема: „Практически проблеми на аддминистративните нарушения и
наказания /за неюристи/, която се проведе в гр. София през м. ноември 2019 г.

- Секретаря и членове на МК участваха 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.

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:
Средствата изразходвани за превантивни мероприятия през 2019 г. възлизат на обща

стойност 7 769.55 лв.

XI. Планувани за 2019 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-56/12.12.2018 г. на ЦКБППМН, за дейността на местната
комисия за БППМН при Община град Добрич през 2019 г. са разчетени 97 760.00 лв.

Изразходваните от МКБППМН средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН (изготвяне на социални доклади по чл. 16 и
участия в съставите за разглеждане на възпитателни дела) са в размер на 1786.46 лв. при
планувани 2600.00 лв., съгласно предложение № 93-22-1/11.01.2019 г. на Председателя на
МКБППМН.

ХІI. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните
комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 22:

Таблица 22.

Получени средства по ЗДБ за
МКБППМН за 2019 г. – общо

(в лева)

Изразходвани средства от
МКБППМН за 2019 г. – общо

(в лева)

Необходими средства
за 2021 г. – общо

(в лева)

97 760.00 80 769.55 120 000.00
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ХІIІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.
Нямаме предложения към ЦКБППМН.

ХІV. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА:

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и
секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия
(ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във
Вашата община и на Дирекциите за социално подпомагане – отделите „ Закрила на
детето“.

Община град Добрич
гр. Добрич 9300, ул. „България“ №12
Централа:058/600 001; 058/600 004
факс: 058/600 166
е-mail: dobrich@dobrich.bg

Д-р Емилия Баева - Зам.-Кмет „Хуманитарни дейности”, Председател на МКБППМН
гр. Добрич 9300, ул. „България”, № 12; тел.: 058 /601 206
факс: 058/600 166
e-mail: e_baeva@dobrich.bg

Наталия Франгова – Секретар на МКБППМН;
гр. Добрич 9300, ул. „Ген. Киселов”, №1, ет.5
058/602 576; 0893/336 867
e-mail:– netifrangic@abv.bg

ИДПС при Първо РУ гр. Добрич
гр. Добрич 9300, бул. „Трети март”, № 8;
тел.058/658 550;

Магдалена Николова Миткова – Директор на Дирекция „Социално подпомагане” гр. Добрич
Николинка Георгиева – Началник отдел „Закрила на детето“
гр. Добрич 9300, бул. "Добруджа" № 8 а, тел. 058/667739,
e-mail:– dsp-dobrich@asp.government.bg

Приет с решение № 4-32 от 28.01.2020 г.
на Общински съвет град Добрич.


