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Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, МКБППМН ежегодно представя отчет за 

дейността си пред ЦКБППМН към МС  и пред Общински съвет. 

Отчетът за дейността на МКБППМН за 2021 г. е съобразен с указание на ЦКБППМН. 

При подготовката на доклада стриктно са спазени дадените в писмо № Изх. № РД-30-

И- 24/15.11 2021 г. на ЦКБППМН към МС указания и последователност. 
 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 

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

ал. 2 от ЗБППМН).  

Организационното състояние на МК към Община Брацигово е следното : 

- със Заповед № РД 627/05.12.2019 г. на Кмета на общината е назначена комисия в 

състав: 

- председател – зам.кмет на общината; 

- членове – представители на учебните заведения на територията на община Брацигово 

определени с решение на педагогическия съвет на съответната институция, 

представители на  “Социално подпомагане”, “Отдел закрила на детето” , ръководител 

“Бюро по труда”, служители от ПУ гр.Брацигово, юрисконсулт; 

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

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

- Щатен секретар на МКБППН - няма, дейността се съвместява от 

гл.експерт.”Образование и култура”. 
  

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 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 

През 2021 година във връзка с променящата се епидемична обстановка, свързана с 

разпространението на COVID – 19 на територията на страната и обявеното извънредно 

положение с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание на Република България, 

както и в съответствие с препоръките на Националния оперативен щаб  ЦКБППМН 

изпрати оптимизирани указания за действие, с които се преустановиха и ограничиха 

планираните дейности на МКБППМН. 

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. – МКБППМН – Брацигово участва в 

определените два екипа за обхват на територията на общината. Секретаря на местната 

комисия има достъп и до системата по Механизма за обход и обхват на децата и 

контролира епизодично текущите дейности по изпълнение на прилагането на 

Механизма за обхват. 

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

МКБППМН   - шест; 

           (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

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

родители 

0 0 

  Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

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 

1 превенция 
 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е   необходимо, добавете редове. 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

1. Работи се предимно с Обществените съвети на детските градини за по 

пълен обхват на 5 и 6 годишните деца от рисковите малцинствени групи. Към 

момента работата с родителските съвети и училищни настоятелства е оскъдна поради 

преминаването на учениците в ОРЕС. Юридически регистрирани училищни 

настоятелства няма в нито едно от училищата. Надяваме се да работим ползотворно с 

новосформираните Обществени съвети. 

5. Превантивна работа с  родители, настойници и попечители. В Община Брацигово 

към КСУДС- Брацигово има ЦОП (Център за обществена подкрепа), в който социални 

работници и психолози оказват квалифицирана професионална помощ на различни 

възрастови групи от ромското население на общината. По предложения на 

педагогическите съветници и училищните ръководства, МКБППМН провежда срещи и 

разговори с  родители и ученици, застрашени от отпадане и нехайно отношение към 

учебния процес, както и с родители, срещащи затруднения във възпитанието на децата 

си.През изминалат година, предвид на въведенета извънредна ситуация, специалистите 

оказваха изключителна помощ за преодоляване на дефицитите от дистанционното 

обучение. 

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, 

настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си. 

Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 2 Срещи и консултации 

Настойници 0 0 

Попечители 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

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

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни 

програми  

Брой 

на 

темите 

Названия 

на темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 1 Търсим 

винаги 

доброто 

10 10 10 
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Асоциално 

поведение 

0 0 0 0  

Насилие между деца 0 0 0 0 0 

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

0 0 0 0 0 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

0 0 0 0 0 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

0 0 0 0 0 

Здравни 0 0 0 0 0 

Културни 0 0 0 0 0 

Спортни                         0 0 0 0 0 

Радикализъм
1
 0 0 0 0 0 

Общо 1 1 10 10 10 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

Таблица 6. 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой 

на 

темите 

Названия 

на 

темите 

Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 0 0 0 0 0 

Асоциално 

поведение 

0 0 0 0  

Насилие между деца 0 0 0 0 0 

Наркотични 

вещества, алкохол, 

тютюнопушене 

0 0 0 0 0 

Сексуална 

експлоатация и 

трафик на хора                                 

0 0 0 0 0 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с 

жп-транспорт 

0 0 0 0 0 

Здравни 0 0 0 0 0 

Културни 0 0 0 0 0 

Спортни                         0 0 0 0 0 

Радикализъм
1 

0 0 0 0 0 

Общо 0 0 0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

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 (Попълнете на 

компютър):   

                                                           
1
 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации 

с екстремистки или радикален характер. 
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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  

 

1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от 

МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

 0 4 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

0 0 

   
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

   

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

0 0 

   

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

0 0 

   
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 
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1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

4 0 4 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

1 0 1 
Забележка: Попълнете на компютър.      

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

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

на техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по 

представените в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

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

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед 

създаването на Информационен архив. 

 

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 

1 0 1 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

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

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

МКБППМН – Брацигово е взаимодействала с ВУИ – Завет, където през 2019 

година е настанен малолетния Колю Димов Костадинов.След закриване на 

институцията сме установили контакт с ВУИ – Ракитово, където същият малолетен е 

преместен.Престоят на непълнолетния вече е изтекъл. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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

осъществени. 

Таблица 17. 
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Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

1 0 1 
Забележка: Попълнете на компютър. 

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.  
Поддържат се контакти между обществените възпитатели към МКБППМН – 

Брацигово и родителя /бащата/ на малолетния настанен във ВУИ. 

(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 

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 0 

ВУИ 0 0 

ПД 0 0 

Приюти за безнадзорни 

деца 

0 0 

Условно осъдени 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи 

непълнолетни в общината (района), освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на 

условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 

25.09.2009 г.). Дейности, предприети за повишаване на тяхната квалификация, 

професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при 

намирането на работа. Постигнати резултати. 

Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 

осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 

0 0 0 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. 
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4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно 

осъдените и осъдените на пробация непълнолетни. Чрез писма от Районна 

прокуратура, МКБППМН по места и райони и Районно управление на МВР. 

МКБППМН получава справки от съда за ефективно осъдените, както и за осъдени на 

пробация.  За наказанието „Пробация”, МКБППМН получава информация и от 

Областна служба „Изпълнение на наказанията”. Информация на РП- Пещера до 

МКБППМН за условно осъдени непълнолетни и организиране на възпитателни грижи. 

През 2021 г. до МКБППМН не е постъпвала информация за условно осъдени лица за 

периода. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Таблица 20.  

Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. - няма ; 

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. Състава 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 за изработване на доклада по чл. 16, 

ал. 4, т. 2 от ЗБППМН, определен за всеки отделен случай. През 2021 г. има разгледани 

4 възпитателни дела. Възпитателните дела са образувани по преписки на Районна 

прокуратура – Пещера и касае кражби и дребни хулигански прояви от  непълнолетни. 

Проблеми при образуване на възпитателните дела - не се наблюдават. 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. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

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 – няма; 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

1. Наименование на помощния орган. На територията на община Брацигово 

функционира ЦОП – (Център за обществена подкрепа) към КСУДС – Брацигово и 
ЦРДУ (Център за работа с деца на улицата), които са комплекс от социални услуги, 

свързани с превенция на попадането на деца на улицата и отпадане от училище, 

социална рехабилитация и интеграция на деца, живеещи трайно или частично на 
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улицата, чрез индивидуална работа с детето и неговото семейство, семейно 

консултиране и подкрепа, медицински и санитарно-хигиенни услуги, ограмотяване на 

децата, обучение в родителски умения (§ 1, ал. 1, т. 31 от Допълнителните разпоредби 

на ППЗСП). 

 (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

2. Центърът за превенция или Консултативен кабинет има ли статут и 

функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. 

(Образецът за статут на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е 

предоставен на Националното съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.) 

НЯМА; 

3.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове). 

 
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 

2020 3 2 3 356 

2021 3 

Прогноза за 2022 3 

 

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.  
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива? - НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на 

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, 

м. юни, 2017 г.  
4.1. Брой изготвени оценки. ТРИ ИЗГОТВЕНИ ОЦЕНКИ 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

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

превишава очакванията). НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). ТРИМА 

 (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

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

винаги отговаря на изискванията /очакванията/). НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
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4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 

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

подобрение).НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

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

отговаря на изискванията). НЯМА 

(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове): 

 
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. МКБППМН осъществява контролната 

си дейност по отношение на помощни органи- по изпълнение на наложените 

възпитателни мерки, контрол над социалните услуги за деца, в които са настанени 

малолетни и непълнолетни по предложение на Комисията, методическа и 

професионална помощ на УКБППМН.  

 На територията на Общината няма Социално-педагогически интернати и 

Възпитателни- училища интернати, спрямо които Комисията да упражнява контрол. 

 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 др. компетентни органи. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 

 

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

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

НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

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. 

УЧАСТИЕ В КООРДИНАЦИОННИТЕ МЕХАНИЗМИ И ПРИ РАБОТА НА ТЕРЕН. 

 (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

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

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

резултати. ПРЕЗ 2021 НЕ Е ИМАЛО ТАКИВА. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 

 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви нарушения?                               НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 
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VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
(АКО ИМА ТАКИВА)? ДА СЕ ПРЕДПРИЕМАТ МЕРКИ ЗА АКТУАЛИЗАЦИЯ НА 

ЗБППМН, КАКТО И СЪПЪТСТВАЩИТЕ ГО НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ. 

 (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 
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. Дългогодишното 

сътрудничеството между СЪД, ПРОКУРАТУРА, СЛЕДСТВИЕ 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. През изтеклата година 

2021 са реализирани четири срещи разговори между МКБППМН и инспектор ДПС във 

връзка с превенция на противообществените прояви на малолетни и най-вече на 

непълнолетни. 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 юристът на 

МКБППМН. 

 

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

и др. Брой и теми. МКБППМН активно работи с ЦНСТ и ЦОП, обменя информация и 

мнения за решаване на конкретни случаи и казуси, свързани с деца издирване и 

установяване на деца, напуснали самоволно институциите. На територията на 

Общината има разкрити два Центъра за настаняване от семеен тип, един Център за 

обществена подкрепа, и едно Преходно жилище за младежи, напуснали социалната 

институция.МКБППМН работи успешно с БЧК и негов представител е и член на 

Комисията 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване. НЯМА. 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. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 
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1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите; стойност на средствата 

от бюджета на МКБППМН.  - НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните 

семинари. - НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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! - НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:     

1 560 лева. 

 

 

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

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. Планувани 8 640 лева и 

изразходвани 3 356 лева. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

 

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

местните комисии за БППМН през 2020 г., моля попълнете таблица 22: 

Таблица 22. 

 
 
 
 
ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. -НЯМА 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел 

„Закрила на детето”.  

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове) 

 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2021 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2021 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2023 г. – общо (в 

лева) 
                         21 390                      16 457                  21 000 
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инж.   МАРИЯ БАТАКЛИЕВА 

заместник кмет на община Брацигово 

и председател на МКБППМН – Брацигово 

Адрес:гр.Брацигово, ул.”Атанас Кабов” №6 А 

тел.03552 2065   

вътр.105 

 

Иванка Стефанова 

Секретар на МКБППМН – Брацигово 

Адрес:гр.Брацигово, ул.”Атанас Кабов” №6 А 

E- mаil : obrazovanie_brvo@abv.bg; 

Тел.03552 2065    вътр.120 

GSM: 0896739470 


