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Основни показатели и структура:
Съгласно чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните Местните комисии за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните ежегодно представят отчет за дейността си
пред Централната комисия за БППМН към МС, пред Кмета и пред Общинския съвет.
При изготвянето на отчета са спазени указанията за показателите и структурата, посочени
в писмо № РД-30-И-42/15.12.2016 г. на ЦКБППМН.
І. Организационно състояние на МКБППМН при община Ямбол в т. ч.:
1. Законосъобразност на състава.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните при община Ямбол е организирана и функционира съобразно изискванията
на чл.6, ал.2 от ЗБППМН. В състава й са включени представители на общинската
администрация, на РУ на МВР – гр. Ямбол, Директор Регионална дирекция „Социално
подпомагане” - гр. Ямбол, Директор на Комплекс за социални услуги за деца и възрастни,
социален работник, педагози и психолог. За решаване на текущи задачи през годината
Комисията е избрала оперативно бюро от своя състав на основание чл. 7, ал. 1 от ЗБППМН.
Съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е назначен щатен секретар на трудови правоотношения.
ІІ. Дейност на Комисията:
Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните Комисията като структура към Общината реализира своята социалнопревантивна и корекционна дейност съвместно с инспекторите от Детска педагогическа
стая при РУ „Полиция” – гр. Ямбол, отдел „Закрила на детето” при ДСП – гр. Ямбол,
Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, с който поредна година има сключено
споразумение, Общински съвет по наркотични вещества, органите на образованието и други
институции на територията на Общината, имащи отношение по проблемите на
подрастващите.
1. Реализирани дейности и инициативи в изпълнение на решение на ЦКБППМН от
11.03.2014 г.
Наличието на противоправни проявления сред маловръстните в нашия информационно
динамичен свят формира необходимост от иновативни методи в обучението на педагози,
социални работници и всички специалисти, работещи с деца. От съществено значение за
реализиране на целите ни по превенция е ролята и на родителите, които са водещи в
процеса на възпитание при маловръстните.
1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални
деяния.
1.1.1. Работа в училищата.
1.1.1.1. Работа с директорите и педагогическото ръководство.
От особено значение в ранната превенция на противоправното поведените сред
подрастващите е превантивната работа в учебните заведения. Защото училището е място,
където децата прекарват по-голяма част от времето си, а практиката показва, че проявите на
агресия и на противоправно поведение се забелязват най-напред там. Ето защо приоритет в
работата на Комисията е да поддържа устойчива връзка с училищата като стремежът ни е те
да бъдат наши партньори в общата ни работа по превенция на проблемното поведение.
МКБППМН целогодишно приема заявки от ръководствата на училищата за организиране
на срещи и беседи по различни проблеми, свързани от една страна с асоциалното поведение
сред подрастващите и от друга с въпроси, които касаят тяхното ежедневие.
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1.1.1.2. Работа с педагогическите съветници и класните ръководители.
И през отчетната 2016 г. системно се провеждаха срещи, както с ръководствата, така и с
педагогическия персонал на училищата на територията на община Ямбол, което ни дава
възможност за своевременна подкрепа и намеса.
Педагогическите съветници и училищни педагози са тези, с които се изясняват
причините, мотивите, обстоятелствата, довели до проявлението на детето. Съвместно се
набелязват мерки за корекция на поведението. Като добра практика в съвместната работа
МКБППМН – Училище продължава да се утвърждава работата на педагогически съветници
и учители като обществени възпитатели към Комисията. Това е още една възможност за
навременни действия и решаване на проблема.
И през отчетната 2016 г. децата от клуб „Приятел на МКБППМН” активно участваха в
изпълнение на дейностите по превенция на противоправното поведение сред
подрастващите.
1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца.
1.2.1. Работа с училищата с преобладаващо ромско население:
В гр. Ямбол се очертават няколко училища, при които преобладаващата част от учениците
са от ромски произход. МКБППМН обръща внимание на превантивните дейности сред
децата от ромската общност, които са застрашени от извършването на противообществени
прояви и живеят в неблагоприятна семейна и социална среда. С децата, техните
родители и приятелското обкръжение, периодично се провеждат беседи, индивидуални
и групови консултации с цел ограничаване на асоциалните прояви. И през 2016 г. се
провеждаха редовни срещи, както с ръководствата и педагогическите съветници на тези
учебни заведения, така и с учениците там. Акцентуваше се върху проблеми като: липса на
образователен ценз и последствията от това, ранните женитби, вредите за здравето от ранна
бременност, противообществените прояви и престъпления, както и последиците от този тип
поведение. А в началото на новата учебна година секретарят на Комисията с инспектор
БППМН посетиха тези училища като основната цел бе организирането на съвместни
мероприятия по превенция на противоправното поведение сред децата.
Непосещението на училище води до неграмотност и липса на образователен ценз, което
лишава децата от възможност да се реализират на пазара на труда. Това води след себе си
нисък социален статус, което пък много ромски семейства определят като оправдание за
криминалните им проявления. Ето защо е необходимо всички институции, имащи
отношение по този не малък проблем да работят за неговото решаване.
Обществените възпитатели оказват консултативна и методическа помощ при конкретни
случаи, набелязват превантивни мерки за ограничаване противообществените прояви,
обсъждат случаи на застрашени от отпадане ученици, деца жертва на насилие и такива с
проблеми в общуването.
1.2.2. Работа с ромските семейства:
При срещите с родителите на децата от ромски произход се стремим да обърнем внимание
на мотивацията за образование, което дава възможност за трудова реализация. Това е
основен начин към подобряване социалния статус на семейството, което пък би довело до
ограничаване на нагласите за криминално поведение. И през отчетната 2016 г. Комисията
продължи да оказва съдействие за продължаване образованието на деца, навършили 16
години, но не успели да завършат основно образование. Не еднократно членове на
Комисията и обществени възпитатели оказват помощ при решаване на редица проблеми от
различно естество като например: записване в подходящо училище, подпълване на
документи за социални плащания, регистрация в Бюрото по труда, помощ при подаване на
документи за издаване на лична карта и др.
Родители на деца от ромски произход бяха включени във форум на тема: „Домашното
насилие не е домашен проблем“, който се осъществява по проект на Фондация „Национален
алианс за работа с доброволци“. Домакин на форума бе Комплекса за социални услуги за
деца и възрастни – гр. Ямбол.
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1.3. Превантивна работа с родителите:
Отчитайки ежедневната отговорност на родителите във възпитателния процес и водени
от желанието да бъдем полезни на по-широка родителска аудитория, част от издадените
информационни материали адресираме към тях. Така се опитваме да дадем отговор на
поредица от въпроси, свързани с възпитанието на подрастващите. В преките контакти с
родителите, с цел засилване техния контрол и опазване живота и здравето на децата,
припомняме разпоредбите на Закона за закрила на детето и Наредбата за опазване на
обществения ред относно установения час и режим за посещение на обществени места.
При срещите ни с родители и близки, които полагат грижи за децата, желанието ни е не да
укоряваме, а по-скоро да им покажем, че целите на нашата работа са общи и заедно трябва
да извървим пътя към утвърждаване на ценности в характера на децата.
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. В този смисъл Центърът за социална превенция към Комисията
все повече се утвърждава като място за подкрепа и доверие, място, където всеки може да
потърси и намери помощ в трудните моменти при възпитанието на децата.
1.4.Общопревантивни дейности, свързани със свободното време – спорт, изкуство и
т.н.
В реализацията на своята превантивна дейност Комисията обръща сериозно внимание на
свободното време при децата и осмислянето му с дейности и мероприятия като алтернатива
на асоциалното поведение. По този повод в годишния план на МКБППМН бяха разписани ,
а в последствие реализирани такива инициативи. А именно:
- По време на пролетната ваканция, в рамките на седмица, за децата от ЦНСТДМБУ
„Слънце“ и доброволците от клуб „Приятел на МКБППМН“ бе организирано обучение на
тема: „Видове наркотични вещества. Рискове при употреба и злоупотреба на наркотични
вещества“. Инициативата бе проведена в партньорство с Общински съвет по наркотични
вещества и ПИЦ за борба с наркоманиите към него. След обучителната сесия се проведоха
състезателни игри на открито, в които се включиха и деца обект на работа от страна на
Комисията.
- За трета поредна година МКБППМН при община Ямбол организира и реализира лятна
превантивна програма: „Ваканция – забавно и полезно”. В нея бяха включени деца от
Центровете за настаняване от семеен тип на територията на Общината, представители от
доброволческия ни клуб и деца с наложени възпитателни мерки.
В изготвянето и осъществяването на програмата активно участие взеха обществените
възпитатели към Комисията. Програмата се реализира в рамките на седмица и включваше:
- «Да се забавляваме, НО безопасно!» - на велоплощадката на Общински детски комплекс
бе изнесена беседа от представител на Отдел «ПП» при ОД на МВР – гр. Ямбол за
основните правила за безопасност като пешеходци и колоездачи.
- състезание по ориентиране – «Нека заедно направим света едно по-добро място за
живеене!», което бе съпроводено с много положителни емоции за всички.
- среща-разговор с треньора по бокс: Димитър Мутафов, по време на която децата имаха
възможност да разговарят за мястото и ролята на спорта в живота на подрастващите;
- арт-терапевтични занимания на теми: «Болката от думите» и «Страховете ни».
- щафетни игри, творчески занимания и забавления с логически характер.
- с беседа за живата природа и ролята на нас самите, за да я опазим и съхраним за идните
поколения се постави финалът на лятната програма на МКБППМН.
Реализирани бяха всички, предвидени в програмата дейности, а това, че отборите бяха
определяни на случаен принцип показа още веднъж, че децата умеят да намират пътя един
към друг и да бъдат от един отбор независимо от пол, възраст и социален статус.
Инициативата: «Ваканция-забавно и полезно!» бе съпроводена освен с положителни
емоции и с много награди, лакомства, а и с обещание, че подобни мероприятия ще
продължат да се случват. Това е още една възможност за пълноценно прекарване на
свободното време при децата, провокирайки тяхната активност.
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Тези дейности са едно естествено продължение на превантивната ни работа сред децата в
училище.
1.5. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:
В изпълнение на препоръките, дадени от ЦКБППМН в писмо № 96/21.12.2006 г.,
МКБППМН при община Ямбол на своето първо заседание прие План за работа, в който са
определени основните приоритети в областта по превенция на асоциалните прояви при
подрастващите. Голяма част от дейностите станаха част и от Общинската програма за
младежта, която е по изпълнение на Националната стратегия на младежта 2013-2020 г.
За да има ефект в противодействието на противообществените прояви и престъпления сред
децата е необходимо да бъдат мобилизирани всички институции, ангажирани с тяхното
възпитание, обучение, развитие и социалното им адаптиране. Ето защо Комисията работи в
екип и периодично обменя информация за поетите ангажименти по регистрираните случаи с
инспекторите от Детска педагогическа стая, социалните работници от Отдел „Закрила на
детето”, училищните комисии за ранна превенция на противообществените прояви и
престъпления, със специалистите от Комплекса за социални услуги за деца и възрастни,
работещи по насочените от МКБППМН случаи, както и с инспекторите от Пробационна
служба – Ямбол.
1.2.1. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и
непълнолетните.
Времето, в което живеем ни поставя пред много предизвикателства, което от своя страна
изисква нови методи и подходи при работата с маловръстните. Дейностите по превенция на
асоциалното поведение сред маловръстните на МКБППМН при община Ямбол са
съобразени с възрастовите особености на децата и включват:
- актуализиране на информацията за криминогенната обстановка в района на учебните
заведения и противообществени прояви сред учениците;
- индивидуална работа с проявени деца и техните родители като особено внимание се
обръща на деца, които са оставени на грижите на техни близки и приятели;
- изнасяне на лекции и беседи пред ученици от училищата на територията на Общината по
теми, засягащи проблеми от тяхното ежедневие.
Съгласно приетият План на МКБППМН за 2016 г. бяха реализирани следните мероприятия
и програми:
- Под мотото: «Нека заедно направим света едно по-добро място за живеене!» премина
информационната кампания, посветена на Деня на розовата фланелка или деня, в който
децата заявяват своето «НЕ!» на училищния тормоз. С подходяща презентация и беседа по
проблема бяха проведени срещи в училищата като заедно с това всяко дете получи розов
стикер, под формата на тениска, което е символ срещу тормоза в училище. До всички
училища бе изпратена специално подготвена от Комисията Харта на ценности и правила с
призив към учениците да се включат в нашата инициатива. На самия ден /последната сряда
от месец февруари/ в няколко училища на територията на община Ямбол бяха организирани
дейности, с които децата и техните учители заявиха своята подкрепа на идеята тяхното
училище да бъде една спокойна и сигурна среда за всички деца, да бъде преди всичко място
за получаване на знания, място за забавления и за нови приятелства.
- по повод 17 май – Денят на спорта, МКБППМН съвместно с Общински детски комплекс и
Младежки дом «Георги Братанов» организираха хепънинг под мотото: „Приятелство без
агресия“. Инициативата се проведе пред младежкия дом в града. Децата от клуб „Приятел
на МКБППМН” и деца, които са обект на работа от Комисията, раздаваха самозалепващи
се стикери с мотото: «Да превърнем в делник приятелството, обичта и добротата!».
- Във връзка с предстоящата лятна ваканция по инициатива на МКБППМН се реализираха
срещи с превантивен характер под мотото: «За едно щастливо и безопасно лято».
Вниманието ни бе насочено предимно към учениците от начален курс на обучение. За целта
бяха изготвени презентация и флаер. При срещите ни с тях, а и в самия информационен
материал се акцентира върху основните правила за пресичане на пътното платно, обърнато
бе внимание на местата за игра и каране на колело, игрите около и необезопасени водни
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басейни. Отново бяха припомнени и правилата за общуване в интернет пространството.
Правила, които всяко дете трябва да знае и да не забравя, а ние като възрастни сме длъжни
да им ги припомняме. В реализацията на инициативата се включиха и инспекторите към
ДПС при РУ на МВР – гр. Ямбол.
- МКБППМН участва като партньор в реализацията на превантивната програма на
Министерство на вътрешните работа «Детско полицейско управление».
- Във връзка с 26 юни – Международният ден за борба с наркоманиите МКБППМН в
партньорство с КСУДВ, ОСНВ, ПИЦ по наркомании и с подкрепата на ДПС при РУ на
МВР – гр. Ямбол организираха информационна кампания под мотото: „За да има и
УТРЕ!”;
- Лято с МКБППМН - „Ваканция – забавно и полезно” бе поредната инициатива на
МКБППМН, посветена на свободното време при децата;
- „Заедно да опазим живота и здравето на децата като ги научим…“ – това бе една от
дейностите на МКБППМН, предназначена за учениците от начален курс във връзка със
старта на новата учебна 2016/2017 г. По време на срещите ни с децата вниманието бе
насочено върху опасностите, които застрашават техните живот и здраве. От страна на
Комисията бяха подготвени и предоставени на всеки клас плакати с основните правила за
безопасност. Наред с това чрез децата бяха раздадени информационни материали,
адресирани към техните родители. Акцента в тези материали бе върху основните правила за
безопасност на движението, които всеки един водач е длъжен да спазва. Това е един от
начините, с които Комисията се включи в инициативата на ООН - „Десетилетие на
действия за безопасност в движението по пътищата”.
- Със срещи и беседи сред ученици бе отбелязан Международният ден за борба
с трафика на хора -18 октомври;
- МКБППМН инициира пред ученици от различни възрасти беседи, свързани с
предизвикателствата и опасностите, на които ни подлага общуването във виртуалното
пространство, се провеждаха по „Знаеш ли кой стои от другата страна?“ –
- „Как да се предпазя и да опазя живота и здравето на другите?“ - по повод Деня за
възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия /всяка трета неделя от месец
ноември/ се проведоха срещи с ученици от гимназиален курс като чрез подходяща беседа и
филмов материал /”Умирай лесно” част ІІ/ се говори по проблема с шофирането без
свидетелство за управление, както и под въздействието на алкохол и опиати.
- „Заедно да сътворим добро!“ – съвместна инициатива на МКБППМН и КСУДВ, в която
взеха активно участие по-голяма част от училищата в града. Тя бе по повод Световния ден
на добротата – 13 ноември, Деня на толерантността – 16 ноември и Деня на християнското
семейство – 21 ноември. По време на срещите с ученици от училищата в града бе
разговаряно за човешките взаимоотношения, за доброто във всеки от нас, за толерантността,
която трябва да бъде постоянен спътник в общуването между хората. Активно участие в
това събитие взеха децата от доброволческия клуб „Приятел на МКБППМН“ с изготвянето
на част от информационните материали – червени картонени сърца, върху които учениците
след беседа с тях написваха по едно послание за доброта. Тези послания бяха събирани в
нарочно направена кутия, която пък се предаваше при следващата беседа на други деца и
така посланията се предаваха от клас на клас и от училище на училище. В Деня на
християнското семейство в залата на КСУДВ се проведе среща, посветена на християнските
добродетели с монахиня от манастира в с. Кабиле. Участие взеха децата от центровете за
настаняване от семеен тип в гр. Ямбол, потребители на услуги в Комплекса, доброволците
от клуб „Приятел на МКБППМН“, ученици от някои училища и деца, които са обект на
работа от страна на МКБППМН. По време на кампанията ученици от различни училища в
общината участваха при изработването на Платно на добротата и толерантността, което в
последствие служи за декор на благотворителния концерт „Заедно да сътворим добро!“,
който отбеляза финалът на кампанията. Желанието на нас организаторите е това „детско
произведение“ – олицетворение на доброто в нас с всяка изминала година да става все поголямо, по-цветно и да докосне сърцата на повече хора.
- В Центъра за социална превенция доброволци от Български младежки червен кръст
проведоха обучение на децата от нашия доброволчески клуб на тема:„Човешко е да
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общуваш, но трябва и да знаеш как“ – това бе по повод 1 декември – Международният
ден за борба със СПИН.
- „Нека празнуваме, НО безопасно и разумно!“ - в навечерието на Коледните празници с
ученици от различни училища бяха дискутирани проблемите с използването на
пиротехнически изделия, както и въздействието на алкохола върху човешкия организъм.
Голяма част от децата показаха активност по време на беседите, което ни напомня, че това
ги вълнува и ние като по-големи от тях сме длъжни да ги предпазим като ги информираме.
- „Да превърнем в делник приятелството, обичта и добротата!“ – така бе озаглавена
целогодишната инициатива на МКБППМН по превенция на агресията и насилието сред
подрастващите, подкрепена изцяло от Детска педагогическа стая при РУ на МВР – гр.
Ямбол. Тази инициатива е с оглед подчертания интерес по темата от страна на училищата и
ще продължи и през настоящата 2017година.
При посещенията ни в училище и в срещите ни с децата се стремим да повишим
информираността и нагласите им към утвърждаване на позитивни модели за справяне в
конфликтни ситуации. Прави впечатление, че подрастващите не винаги съумяват да се
справят с емоциите си, което често е причина за агресивно и неправомерно поведение.
Моля попълнете таблицата:
Година

Брой приложени програми за превенция и Брой

лица, Брой

противодействие на детското асоциално обхванати
поведение

от консултирани

информационни
кампании

деца

и

за семейства чрез

предотвратяване

МКБППМН

на асоциалното
поведение

сред

децата
2014 г.

6

6 550

408

2015 г.

6

6 820

397

2016 г.

7

6 910

412

1.5.3. Задачи по плана за действие за реализация на Националната стратегия за борба
с наркотиците /2014-2018 г./.
Брой
апроб
ирани
и
въведе
ни
добри
практ
ики в
област
та на
преве
нцият
а на

Брой
проекти,
брой
обхванати
лица
и
брой
консултац
ии:

Брой
разработ
ени
и
реализир
ани
програм
и
по
превенц
ия
и
намаляв
ане
вредите
от
употреба

Брой
разработени
и въведени
програми за
работа
с
родители.
Брой
разработени
и
разпростран
ени инф. мли:

Бр.
Разработе
ни
и
реализир
ани
програми
за
превенци
я
и
подкрепа
на деца
от
рискови
групи

Бр.
Разработ. и
реализиран
и прогр. за
практикува
не на спорт
и
двигат.
активност
за децата в
риск:

Брой
организи
рани
обучени
я
и
прескон
ференци
и и др.
дебати:

Брой
приложени
училищни
програми за
превенция
на употр. на
наркотични
вещества.Бр
ой
проведени
проучвания
на нагласите
за употр. и
злоупотр. на

Брой
обучени
професио
налисти и
добровол
ци:
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употр
ебата
на
наркот
ични
вещес
тва:
-

на
наркот.
ве-ва:

-

2

нарк.
вещества

1000 бр.
флаера,
предназначе
ни за
родители,
50 бр.
тениски с
мотото на
кампанията,
250 бр.
шапки с
мотото;
300бр.
стикери; 100
бр.
силиконови
гривни с
мотото на
кампанията
40бр.
плакати

2

2

3

2

20

И през 2016 г. продължи изпълнението на основните цели по Националната стратегия за
борба с наркотиците. Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при Общината чрез програми и конкретни дейности
предоставя на подрастващите и на техните родители информация за същността по
проблема. В работата си по превенция на асоциалното поведение сред децата предлагаме и
програми за запълване на свободното им време, което е алтернативен подход и по
отношение на поведението, свързано с употребата и злоупотребата с упойващи вещества.
Овладяването на проблема е от изключително важно значение и изисква обединение на
усилията от страна на всички: институции, гражданско общество, неправителствен сектор.
През 2016 г. МКБППМН при община Ямбол е образувала и разгледала четири /4/
възпитателни дела спрямо непълнолетни за притежание на наркотично вещество, за разлика
от предходната година, когато за такъв род нарушение от страна на маловръстен бе
образувано само едно /1/ възпитателно дело.
Партньори в работата ни по осъществяване целите, разписани в Националната стратегия
за борба с наркотиците, са: Детска педагогическа стая при РУ на МВР – гр. Ямбол,
Комплекса за социални услуги за деца и възрастни, Общински съвет по наркотични
вещества /Превантивно-информационният център за борба с наркоманиите към него/.
През месец април МКБППМН съвместно с ПИЦ по наркомании към ОСНВ реализираха
обучение на тема: „Видове наркотични вещества. Рискове при употреба и злоупотреба на
наркотични вещества“. Мероприятието бе предназначено за децата от ЦНСТДМБУ
„Слънце“ и доброволците от клуб „Приятел на МКБППМН“.
По повод Международния ден за борба с наркоманиите – 26 юни МКБППМН в
партньорство с КСУДВ, ОСНВ, ПИЦ по наркомании, Младежки дом „Г. Братанов“, ДПС
при РУ на МВР – гр. Ямбол организираха информационна кампания под мотото: „За да
има и УТРЕ!”. Реализирани бяха различни по вид мероприятия, обединени от една цел: да
помогнем на подрастващите да направят своя информиран избор. С пресконференция на
17.05.201 г. в конферентната зала на КСУДВ бе даден старта на кампанията. На 31.05.2016
г. от 14.00 ч. в Кукления театър на гр. Ямбол се състоя спектакъла: „Спасителят“, със
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специалното участие на актьора - Ивайло Захариев- постановката бе закупена със средства
на Комисията, на 10.06.2016 г. от 15.00 часа в голямата зала на Общината от група
„Общуване“ към КСУДВ бе представена още една театрална постановка: „От любов до
любов“. Непосредствено след това се състоя среща с основателя на терапевтична общност “Ново начало“ – Желяз Турлаков и бивши зависими. Традиционно се проведоха:
междуучилищна викторина, турнир по футбол на малки вратички и конкурс за рисунка и
есе под мотото на кампанията: „За да има и УТРЕ!“.
„Ефективни методи за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества
сред общността“ – това бе темата на надграждащото обучение за повишаване
информираността и компетентността по проблема с наркотиците на специалисти, работещи
с подрастващи, което се проведе в рамките на кампанията „За да има и УТРЕ!“. В него взеха
участие и обществените възпитатели към МКБППМН.
Заключителната част на мероприятията във връзка с 26 юни се отбеляза с литературномузикална програма на 24 юни в градския парк, пред малкия розариум, по време на която
бяха наградени участниците, заели призови места в конкурса. Доброволците към
Комисията, заедно с други деца се включиха в раздаването на информационни материали –
дипляни, стикери, шапки. Адресати на дипляната, която изработи Комисията, отново бяха
родителите, тъй като за нас те са основни партньори в процеса на възпитание при децата.
Едновременно с мероприятията, посочени по-горе, обществени възпитателни от
Комисията, инспектори от Детска педагогическа стая при РУ на МВР – гр.Ямбол и
представител на ПИЦ по наркомании към ОСНВ целогодишно провеждаха срещи по
проблема с наркоманиите сред подрастващите и рисковете, свързани с това.
Отбелязването на 26 юни е един начин да привлечем вниманието върху сериозността на
проблема с употребата и разпространението на упойващи вещества, както и да покажем
други алтернативи за справяне с него.
1.5.4. Дейности по Националната програма по предотвратяване и противодействие на
трафика на хора:
Липсата на възможности за адекватна професионална реализация често правят хората
обект на измами и злоупотреби. А по-богатата обща култура, знанията и уменията за
справяне в различни ситуации са ефективна превенция и при проблема – трафик на хора.
Колкото по-информирани са хората, в частност децата, толкова по-трудно стават мишена на
измама.
1.5.4.1. Издаване и разпространение на информационни материали по превенция на трафика
на деца с цел сексуална и трудова експлоатация:
МКБППМН при община Ямбол не е издавала такива информационни материали, но е
търсила съдействието на Националната комисия за борба с трафика на хора, откъдето бяха
изпратени такива.
1.5.4.2. Информационни кампании:
Съгласно приетият план на Комисията по повод 18-октомври - Европейският ден за борба
срещу трафика на хора се проведоха беседи на тема: ”Трафикът – робството на 21 век”.
Представянето на филма „Отвори очи!” предизвика интересни дискусии в някои училища.
По време на тези срещи с децата лекторите обръщаха сериозно внимание върху рисковите
ситуации, които често са предпоставка за сексуално посегателство. Очертани бяха
различията между трафик, миграция и контрабанда с хора. Обсъдени бяха причините и
факторите за въвличане в трафик.
На вниманието на подрастващите бяха предоставени и информационни материали по
проблема, както и информация за институциите, към които могат да се обърнат за помощ.
1.5.5. Мерки по 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:
През 2016 година не са образувани възпитателни дела от МКБППМН при община Ямбол,
свързани с посегателства срещу съоръжения на жп транспорта. Но независимо от това и в
съответствие с писмо № 71/25.09.2007 г. на ЦКБППМН, по време на срещи с ученици от
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рискови групи бе обръщано внимание на този проблем. Наред с опасностите се акцентуваше
и върху отговорността пред Закона, която маловръстните носят.
2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с
не навършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежащи към
организации с екстремистки и радикален характер:
2.1. На територията на община Ямбол през 2016 г. НЕ са установени деца, споделящи идеи
или принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер.
НЯМА регистрирани малолетни и непълнолетни, извършващи противообществени прояви
и насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза.
НЯМА данни за извършени криминални деяния по расистки подбуди или членство в
радикални организации и съответно няма разгледани възпитателни дела по такива причини.
2.2. Брой 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 – НЯМА такива.
2.3. Установени криминални деяния от футболни агитки /ултраси/ и брой на техните
извършители.
За отчетния период няма установени криминални деяния, извършени от футболни агитки
/ултраси/ на територията на Общината и съответно не са прилагани разпоредбите на Закона
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
3. Конкретни мерки /дейности и инициативи/, предприети по социална закрила на
малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ /чл.10 от ЗБППМН/:
3.1. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към ДСП и ОЗД
за предоставяне на мерки по закрила и конкретни социални услуги.
През изминалата 2016 г., в хода на изпълнение на възпитателни мерки при 7 деца се
установи, че същите живеят в условия на риск. Във връзка с това бе сезиран Отдел „Закрила
на детето” при ДСП – гр. Ямбол като се организираха мултидисциплинарни екипни срещи
за предприемане на конкретни мерки по компетентност.
На основание чл.7, ал.1 и ал.2 от Закона за закрила на детето за един непълнолетен
МКБППМН сезира ДСП /ОЗД/, тъй като в хода на изпълнение на възпитателна мярка се
установи, че детето живее в условия на риск. В последствие спрямо него бе предприета
мярка по закрила и същият бе настанен в Социален учебно-професионален център /СУПЦ/ с.Овча могила.
Съгласно сключено споразумение между МКБППМН и КСУДВ за четири /4/ деца
изпълнението на възпитателната мярка се осъществяваше в Центъра за обществена
подкрепа.
3.2. Постигнати резултати:
Децата и техните семейства са потребители на безплатни социални услуги, с тях работят
психолози, педагози, социални работници. Децата се включват в разнообразни дейности,
придобиват нови знания и умения за работа, семействата получават психологическа помощ
и подкрепа.
3.3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ и СПИ, ПД. Дейност с напусналите тези
заведения и условно осъдени.
През отчетната 2016 г. по предложение на Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол за
множество кражби във възпитателно училище-интернат са настанени 1 непълнолетен и 2
малолетни.
Към момента общият брой на децата, които пребивават в корекционно-възпитателни
институции по предложение на общинската Комисия за БППМН са 7: /1 във ВУИ „Св. Св.
Кирил и Методий” – с. Керека, 3 във ВУИ „Н. Й. Вапцаров” – гр. Завет, 1 във ВУИ – с.
Подем и 2 във ВУИ „Ангел Узунов” – гр. Ракитово/.
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За проследяване на успеха в процеса на корекционно-възпитателната работа поддържаме
редовни контакти с директорите на тези заведения и със специалистите, които пряко
работят с нашите деца. Понякога провеждаме разговори и със самите деца. Така получаваме
актуална информация за поведението им, успеваемостта, както и за други проблеми от
тяхното ежедневие. често имаме възможност и
На основание чл. 34 от Правилника за устройството и дейността на Възпитателните
училища-интернати и Социално педагогическите интернати всяко освобождаване за
домашен отпуск се предшества от писмо на Директора на корекционното заведение, чрез
което се търси мнението на МКБППМН, ИДПС и ОЗД. След преценка на случая се изготвя
становище, което винаги се съгласува с инспектор ДПС при РУ на МВР – гр.Ямбол, както и
с представител на Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално подпомагане”- гр.
Ямбол. Не за всички деца становището на Комисията е положително. Като превантивна
мярка за времето на ваканция се определят обществени възпитатели, които следят отблизо
поведението на маловръстните, както и за навременното им заминаване в корекционната
институция.
Преди самата ваканция се провеждат срещи с родителите на децата, за които предстои
ваканция и се разговаря за тяхната готовност да приемат детето, както и за отговорността
им като родители то да бъде изпратено в срок.
Поради завършване максималният, тригодишен срок за престой във възпитателно
училище-интернат, на един непълнолетен престоят бе прекратен през м. март. Въпреки
многото разговори с него и с родителя му, непълнолетният отказа да продължи престоя си в
институцията до завършване на учебната година. В последствие същият отказа да продължи
училище, макар че с него работи обществен възпитател на основание чл.41, ал. 1, от
ЗБППМН. В такива случаи общественият възпитател има подкрепяща функция относно
успешната ресоциализация на детето. Въпреки проведените множество разговори, както с
детето, така и с неговите близки, същият не пожела да продължи образованието си.
3.4. Осъществени контакти с децата, настанени в корекционно-възпитателни
заведения.
С настанените деца във ВУИ и с ръководствата на този род учебни заведения се поддържа
непрекъсната кореспонденция, контактите по телефона са ежемесечни, а по някога в
зависимост от нуждите на детето и по-чести.
В навечерието на коледните празници за децата, които не са извършили
противообществени прояви и завръщането им в корекционната институция е била
безпроблемна бяха подготвени подаръчни комплекти. Секретарят и друг член на
МКБППМН посетиха ВУИ в с. Подем и ВУИ в гр. Завет, където лично предадоха
подаръчните пакети.
3.5. Конкретна работа с родители на малолетни и непълнолетни, чиито деца са
настанени във ВУИ, СПИ и ПД, на които предстои прекратяване на престоя в тези
заведения.
Голяма част от настанените деца в корекционни заведения са от маргиналните общности.
С родителите на тези деца се работи изключително трудно и предимно на терен с помощта
на ИДПС. Когато предстои прекратяване на престоя в корекционно-възпитателна
институция от страна на секретаря на Комисията, инспекторите БППМН и инспекторите от
Детска педагогическа стая се организират срещи с лицата, които полагат грижи за детето.
При тези срещи, освен разговорите по повод предстоящото завръщане на маловръстния, се
акцентува и на факта, че в процеса на реинтеграция на детето родителите винаги могат да
потърсят помощ, обръщайки се към нас.
През отчетната 2016 г. поради завършване максималният тригодишен срок за престой в
корекционно-възпитателна институция бе прекратен престоят на 1 непълнолетен.
3.6. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ и СПИ и ПД /брой,
причини/.
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През 2016 г. МКБППМН при община Ямбол не е имала основания да внесе предложения
за предсрочно прекратяване на престоя в корекционно-възпитателна институция /ВУИ,
СПИ, ПД/.
3.7. Участия на секретаря на МК в заседания по чл.31, ал.1 от ЗБППМН на
педагогически съвети във ВУИ и СПИ?
През 2016 г. Секретарят на Комисията участва в заседание на ПС на ВУИ „Ангел Узунов”
– гр. Ракитово.
3.8. Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и
непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно
осъдени за продължаване на образованието, уреждане на битови и социални проблеми,
съдействие за намиране на работа.
Важен принцип в работата на МКБППМН при община Ямбол е и социалната подкрепа на
маловръстните, чийто престой в корекционно-възпитателно заведение е прекратен.
Решаваща роля в този етап от тяхното развитие играе общественият възпитател.
На непълнолетен, чийто престой в корекционно заведение бе прекратен, се оказа
съдействие в окомплектоването на документите за записване в учебно заведение, но
маловръстният бе категоричен в своето решение да не продължи образованието си. Факт е
че има и деца, за които престоят в корекционно заведение е прекратен преди години, но
продължават да ни търсят за помощ и подкрепа. На едно такова лице бе оказано съдействие
при подпълване и подаване на документи за издаване на лична карта, както и записване в
подходящо учебно заведение. на един непълнолетен, чийто престой във ВУИ също е
прекратен преди 2 години, бе оказано съдействие за подаване на документи за получаване
на пенсия за сираци.
3.9 Създаден ли е поименен регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни
в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в съответствие
с указанието на ЦКБППМН? /Писмо № 73/25.09.2009 г./
В съответствие с указанието на ЦКБППМН в свое писмо № 73/25.09.2009 г. в
МКБППМН при община Ямбол съществува поименен регистър на всички неучещи и
неработещи непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, с цел да се проследи
тяхното развитие - продължаване на обучение, неучащи, работещи и неработещи.
Моля подпълнете таблицата:
Категории
Общ Брой
неучещи
и брой продължили
неработещи
образованието
непълнолетни
си
Неучещи
и
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи
и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи
и
неработещи,
освободени от
ПД
Условно
осъдени

-

-

Брой
на
обхванати
в
обучения
и
програми за
квалификация
-

Брой
на Брой
на
професионално започналите
консултирани работа
и ориентирани
-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-
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Осъдени
пробация

на 3

3

-

3

-

4. Брой малолетни и непълнолетни от домове за отглеждане на деца, лишени от
родителски грижи на територията на общината, настанени във ВУИ и СПИ. Какви са
причините?
На територията на община Ямбол функционира един Център за настаняване от семеен тип
за деца и младежи без увреждания, три ЦНСТДМУ и едно Защитено жилище.
През 2016 г. МКБППМН не е излизала с предложение до Районен съд – Ямбол за
настаняване в СПИ или ВУИ на деца, потребители на ЦНСТДМУ и ЦНСТДМБУ.
Налагането на тези възпитателни мерки никога не е било самоцел на тричленните състави
от Комисията. Този род мерки винаги са предхождани от други варианти на възпитателни
мерки за превенция на проблемното поведение.
5. Как МКБППМН във вашата община се информира за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни:
По отношение на условно осъдените непълнолетни лица информация постъпва след
поискана справка от районния съд от страна на секретаря на Комисията.
Секретарят на МКБППМН е член на Пробационния съвет към Районна служба
„Изпълнение на наказанията” – Ямбол и като такъв присъства редовно на заседанията на
съвета, които са веднъж месечно. Пробационният служител, работещ с непълнолетни,
съгласува със Секретаря на Комисията, ИДПС, ОЗД при ДСП и училищните власти
индивидуалните планове за работа с непълнолетни.
7. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които съдът е
информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи.
През 2016 г. няма регистриран случай на условно осъден непълнолетен, при който Съдът е
информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи.
8. Какво конкретно съдействие е указала МКБППМН на органите по образованието за
обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното
неотпадане от училище?
Отпадането на деца от образователната система най-често се дължи на проблеми в
семейството – социално-битови, занижен родителски контрол, заминаване на родителите в
чужбина и оставяне детето на близки и роднини.
Обществените възпитатели съдействат на органите по образование за обхващане и
задържането на подлежащите малолетни и непълнолетни, с които работят. В работата си с
родителите обществените възпитатели ги насърчават към отговорно родителство и заедно с
това ги информират за възможните последици и рискове при отпадане от образователната
система.
Педагогическите съветници и класните ръководители са хората, които първи
диагностицират децата с проблемно поведение. При срещите ни с тях заедно набелязваме
мерки как да мотивираме децата за редовно посещение на учебните занятия. В този процес
винаги търсим и съдействието на родителите.
По предложение на УКРПППМН и информация за деца, застрашени от отпадане,
Комисията включва маловръстните в консултативни програми и осъществява индивидуална
работа с тях в центъра за социална превенция. А при посещенията си в училищата,
специалистите от МКБППМН при община Ямбол извършват индивидуално-превантивна
дейност и с деца от проблемни семейства. Особено внимание се обръща на подрастващи,
чиито родители са извън страната, а децата са оставени на грижите на баби, дядовци или
близки.
9. Какви конкретни дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и
попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си са извършени?
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Нараства броят на родители, които отглеждат сами децата си, както и на семействата,
отглеждащи децата си под необходимия социален минимум. Понякога смятаме, че за детето
са достатъчни грижите за физическото му оцеляване, без да се мисли, че то има нужда от
споделяне, от топлина, от загриженост и разбиране. И когато то не намери всичко това у
дома, сред най-близките си хора, започва да го търси извън семейството и тогава настъпва
отчуждението, което е прекия път към асоциалните прояви. За съжаление практиката
показва, че последните няколко години факта: деца от непълни семейства или формално
пълни да бъдат извършители на противообществени прояви и престъпления става като
закономерност. МКБППМН при община Ямбол винаги е търсела и ще продължи да търси
начини за подпомагане на родителите да намерят адекватен подход за справяне с
проблемите при възпитанието на подрастващите. Ключова роля в това отношение има
функциониращият към Комисията, на основание чл. 10, ал.2 от ЗБППМН, Център за
социална превенция с консултативен кабинет. Там, според конкретната потребност,
родителите биват консултирани от специалист. Дават им се подходящи насоки относно
преодоляването на съпротивата на детето, както и препоръки за ползотворен диалог.
10. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство.
През 2016 г. от община Ямбол няма деца с асоциално поведение, поставени под
настойничество и попечителство. Четири са случаите, при които децата са настанени за
отглеждане при близки и роднини.

ІІІ. Възпитателни дела.
До МКБППМН при община Ямбол през 2016 г. са получени общо 204 преписки и
сигнали за нарушения, извършени от страна на малолетни и непълнолетни.
121 са административните нарушения на непълнолетни като 14 са нарушенията по Наредба
№ 1 на Общински съвет – Ямбол, 100 са актовете за нарушения на чл.6 от ЗБЛД, 2 са
нарушенията на чл.150 от ЗДв.П и 5 са актовете за други видове административни
нарушения от страна на непълнолетни лица.
Постъпилите преписки от страна на прокуратурата през отчетната 2016 г. са 74 като
преобладават кражбите на чуждо имущество /53/, следвани от телесните повреди /6/ и
престъпленията, свързани с наркотици /6/, 4 са преписките за унищожаване и повреждане на
чуждо имущество, 3 за хулигански прояви, 1 за блудство, 1 преписка за извършен грабеж.
Осем /8/ са сигналите от РУ на МВР за извършени противообществени прояви от страна на
маловръстни като 3 са за бягства от дома, 2 за увреждане на частна собственост, 1 сигнал се
отнася за хулиганско поведение и 2 за други противоправни постъпки от страна на
маловръстни.
Във връзка с възпрепятстване изпълнение на възпитателна мярка в Комисията е постъпил
един /1/ сигнал от длъжностно лице /обществен възпитател/.
Година

Брой
ВД

Брой деца 8-13 г. 14-18г.
с
наложени
ВМ

По
заявления
на РУ на
МВР

По
преписки
на
прокурату
рата:

По
предложе
ния
на
съда:

2014 г.
2015 г.
2016 г.

69
32
65

99
41
83

15
12
16

50
18
48

1
-

47
19
44

52
22
39

По
сигнал
на
гражда
ни
и
длъжно
стни
лица:
3
2
1

Видно от Таблицата през отчетната 2016 г. Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните при община Ямбол е
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образувала 65 възпитателни дела /32 за 2015 г./ като 64 от тях са завършили с налагане на
възпитателни мерки. Едно от образуваните възпитателни дела е отложено поради задържане
на лицето. Децата с наложени възпитателни мерки са общо 83 /41 за 2015 г./ като 39 от тях
са непълнолетни /31 момчета и 8 момичета/ и 44 малолетни /от тях 2 момичета/.
По заявления на РУ на МВР са образувани 16 възпитателни дела, 5 от които са по
предложения на ИДПС /три от преписките се отнасят за бягства от дома, неспазване
установените правила и връзки с лица извършители на противообществени прояви и
престъпления/, една е преписката за извършени множество кражби от страна на малолетен и
другата е за унищожаване на чуждо имущество като извършители отново са малолетни
лица. Останалите възпитателни дела по сигнали на полицията са за административни
нарушения от страна на непълнолетни, а именно: 7 са нарушенията по Наредба № 1 на ОбС
– Ямбол, 2 са възпитателните дела, образувани по съставени актове за нарушение на чл.6 от
Закона за българските лични документи, 2 са нарушенията от страна на непълнолетни на чл.
150 от Закона за движение по пътищата /управление на моторно превозно средство без
свидетелство за управление/.
По преписки на прокуратурата през 2016 година са образувани и разгледани 48
възпитателни дела като отново най-голям е броят на делата, образувани за извършени
кражби на чуждо имущество - общо 34, от които 9 взломни, 6 са домови, 9 са кражбите,
извършени от търговски обекти, 5 са кражбите на вещи от автомобили, а 2 от възпитателни
дела се отнасят за кражби на селскостопанска продукция и животни. Шест /6/ са
образуваните и разгледани възпитателни дела за телесна повреда /при четири 4 за 2015 г./, 2
за хулигански прояви, 4 възпитателни дела са разгледани вследствие унищожаване на
чуждо имущество, а за притежание на наркотично вещество са образувани 4 ВД /при 1 по
същите причини за 2015 г./. През отчетната 2016 г. е разгледано и едно възпитателно дело за
извършени блудствени действия.
Едно възпитателно дело е образувано на основание чл.13а от Закона за БППМН, а именно
за неизпълнение на възпитателна мярка. То е по сигнал на обществен възпитател към
Комисията.
Наложените възпитателни мерки съгласно ЗБППМН спрямо малолетни и непълнолетни
лица по разгледаните дела за 2014-2016 година са посочени в следващата Таблица:
Възпитателни мерки /ВМ/ съгласно
ЗБППМН:
ВМ
по
чл.13,
ал.1,
т.1„предупреждение”
ВМ по чл.13, ал.1, т 2 –„задължаване
да се извини на пострадалия”
ВМ по чл.13, ал.1, т. 3-„задължаване
да участва в консултации за
преодоляване на отклоненията в
поведението”
ВМ по чл.13, ал.1, т.4 –„поставяне
под възпитат. надзор на родителите”
ВМ по чл.13, ал.1, т.5 –„поставяне
под възпитат. надзор на обществен
възпитател”

2014 година:

2015 година

2016 година:

59

15

40

2

-

-

5

3

4

6

6

4

12

11

21

ВМ по чл.13, ал.1, т.6 –„ забрана на 1
непълнолетния
да
посещава
определени места и заведения”

-

-

ВМ по чл.13, ал.1, т.10
– 4
„задължаване на непълнолетния да
извърши определена работа в полза
на обществото”

1

4

15

ВМ по чл.13, ал.1, т.11-„настаняване в СПИ”

-

--

ВМ
по
чл.13,
ал.1,
т.12.- 11
„предупреждение за настаняване във
ВУИ с 6 м. изпитат. срок”
ВМ по чл.13, ал.1, т.13-„настаняване 3
във ВУИ”

5

13

1

4

Общият брой на децата с наложени възпитателни мерки за отчетния период е 83, а броят
на наложените възпитателни мерки е 90. Законът за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните дава правото за налагане на повече от една
възпитателна мярка и през 2016 година тричленни състави са се възползвали от това си
право. При определяне на възпитателните мерки по чл.13, ал.1 от ЗБППМН се отчита, както
тежестта на извършеното деяние, така и личностните особености на детето, наличните
ресурси за положителна промяна в микросредата и възможностите за интервенция без
откъсване от семейството като се взема предвид и информацията, отразена в изготвения
доклад по чл.16, ал.4, т.2 от ЗБППМН.
От първостепенно значение за възпитанието на детето са условията, при които то живее.
В един от разделите на статистическия отчет на МКБППМН за 2016 г., който се отнася за
общите условията, при които маловръстните живеят, прави впечатление, че децата с
наложени възпитателни мерки, живеещи при двамата родители са 31 /от общо 83/, 29
живеят при единия родител, 13 при близки и роднини и 8 са ползватели на социална услуга
в специализирани институции.
1. Какви проблеми най-често имате при образуването и разглеждането на
възпитателните 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. Възпитателните дела се разглеждат от състав,
определен със Заповед на Председателя или Заместник-председателя на МКБППМН. По
време на възпитателното дело, а и при самата му подготовка членовете на тричленката
винаги подхождат отговорно и коректно към всеки случай. Съставът е обединен от една
обща цел и тя е: налагане на най-подходящи възпитателни мерки, които да бъдат
предпоставка са успешна корекция в поведението на детето. При образуване на делата
Комисията не е срещала трудности. Все по-често родителите се възползват от възможността
предварително да се запознаят с материалите по образуваното възпитателно дело.
За всяко възпитателно дело се изпраща уведомително писмо до родителя и детето,
съгласно законовите разпоредби за образуване и разглеждане на същото. При голяма част от
извършителите на противообществени прояви и престъпления от малцинствените групи,
освен изпращане уведомителното писмо по пощата с обратна разписка, въведохме практика
да се обхождат на адрес като поканата им се връчи и на ръка ден преди възпитателното
дело. Тук безспорен е приносът на инспекторите към Сектор „ПООР” към Общината. По
този начин се свеждат до минимум, отложените възпитателни дела поради неявяване на
лицата, които задължително трябва да присъстват.
При неявяване по неуважителни причини се прилага чл.19, ал.6 от Закона за БППМН, с
което се търси съдействие от органите на РУ на МВР – гр.Ямбол за решаване на проблема.
2. Конкретни случаи, които представители на ДСП – ОЗД не са участвали при
разглеждането на възпитателни дела – брой и причини.
МКБППМН своевременно информира Д „СП” – гр. Ямбол за предстоящите възпитателни
дела. През отчетната 2016 г. не е имало случай, при който по време на възпитателно дело да
не присъства представител на Отдел „Закрила на детето“, въпреки наличието на социални
доклади за някои от маловръстните.
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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.
Няма констатирани от страна на прокуратурата и съда нарушения при процедурите по
образуване и разглеждане на възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки от страна
на МКБППМН при община Ямбол.
МКБППМН периодично изпраща до Районна прокуратура – гр. Ямбол заверени копия
на решенията по възпитателни дела, образувани от Комисията, във връзка с прокурорски
преписки.

4. Посочете кои от налаганите възпитателни мерки по чл.13, ал. 1 от ЗБППМН са били
най-резултатни.
Като най-резултатни възпитателни мерки, които съставите са налагали през годината
можем да отбележим, че се очертават:
- ВМ по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН – „задължаване да участва в консултации,
обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”;
- ВМ по чл.13, ал.1, т.5 „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”;
- ВМ по чл.13, ал.1, т. 10 „задължаване на непълнолетния да извърши определена работа
в полза на обществото”.
Индивидуалната работа с детето от една страна и от друга - със семейството, дават
възможност за по-задълбочен анализ на причините и факторите, довели до противоправно
деяние. Възможността детето да бъде под компетентното и професионално въздействие е
предпоставка за трайно позитивни промени в поведението му. Още при първата среща на
родителя и детето с обществения възпитател или специалиста, който е определен да води
консултациите /при изпълнението на ВМ по чл.13, ал.1, т.3/ се заявява, че водещи
принципи в индивидуалната работа са зачитане и уважение личността на детето, търпимост
и толерантност в отношенията, а не на последно място стои и принципа на
конфиденциалност.
Възпитателната мярка, с която се налага полагане на труд в полза на обществото, също
дава много добър резултат по отношение поведението на непълнолетните.
Предупреждението е най-леката възпитателна мярка, предвидена в ЗБППМН и нея
тричленните състави са налагали най-често през отчетната година. Тя има своя положителен
ефект, когато противообществената проява е извършена от лекомислие, а родителите
активно са се ангажирали и са предприели адекватни мерки.
5. Какви трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.13 срещате и
какви са причините?
Често обществените възпитатели са затруднени при изпълнението на възпитателната мярка
по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН поради неявяване на уговорените срещи. В такива случаи
търсим съдействието на ИДПС, както и училищните власти. Понякога се налага Секретарят
на Комисията да организира екипни срещи, на които освен детето и родителя присъстват:
общественият възпитател или специалиста, който води консултациите, инспектор ДПС при
РУ на МВР – гр. Ямбол, представител на Отдел „Закрила на детето” при ДСП – гр. Ямбол и
ако възпитателната мярка се изпълнява в КСУДВ, то тогава се изисква и техен
представител. На срещите се обсъждат причините, довели до възпрепятстване изпълнението
на наложената възпитателна мярка и евентуалните последствия от това, както за детето,
така и за родителя.
Трудно се контролират възпитателните мерки, свързани със забрана /ВМ по чл.13, ал.1, т.6,
т.7 и т.8 от ЗБППМН/ и те на практика са неприложими, поради което съставите не
прибягват до тях.
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6. Посочете най-резултатните мерки по отношение на родителите или лицата, които ги
заместват по чл.15 от ЗБППМН.
През отчетната 2016 г. МКБППМН при община Ямбол е наложила спрямо един родител
мярка по чл.15, ал.1, т.1 от ЗБППМН – „предупреждение“.
7. Срещате ли трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.15 от
ЗБППМН? Причини.
Тъй като има само една и то най-леката мярка спрямо родител, няма как да говорим за
трудности при изпълнението. По-скоро би могло да има такива при другите две мерки,
предназначени за тях: „задължаване да участват в специално организирани беседи и
консултации по въпросите на възпитанието“ и „глоба в размер от 50 до 1000 лв.“
8. На колко деца през 2016 г. са разглеждани повече от едно възпитателно дело?
Причини за това.
Седем /7/ е броят на децата, на които през 2016 г. МКБППМН при община Ямбол е
разгледала повече от едно възпитателно дело. Причините за това са различни за всеки от
случаите и строго индивидуални. Най-често е попадане в криминогенна среда, липса на
родителски капацитет и воля за справяне с проблема, занижен контрол, неглижиране на
проблема. В повечето случаи причината не е една, а съвкупност от няколко.
Това най-често са и случаите, в които работим екипно с ИДПС при РУ на МВР, отдел
„Закрила на детето”, педагогическите съветници и класни ръководители в училище.
Стремим се с обединени усилия да помогнем за преодоляване на причините, довели до
девиациите в поведението при децата.
8.1. Какви мерки са наложени на първото възпитателно дело?
При 4 от случаите на първото възпитателно дело е наложена най-леката възпитателна
мярка, предвидена в ЗБППМН, а именно: „предупреждение”. Като резултат от първото
възпитателно дело за един наложената възпитателна мярка е по чл.13, ал.1, т.3 „задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване
отклоненията в поведението”. По отношение на двама подрастващи на първото
възпитателно дело е наложена ВМ по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН – „поставяне под
възпитателен надзор на обществен възпитател”.
8.2. Какви мерки са били наложени на последващите дела?
За трима /3/ маловръстни при последващите явявания на възпитателни дела тричленният
състав е наложил крайната мярка, предвидена в ЗБППМН, а именно: по чл.13, ал.1, т.13 „настаняване във възпитателно училище-интернат”, в други два от случаите спрямо 1
непълнолетен и 1 малолетен е наложена възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.4 –
„поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, които ги заместват, със
задължение да полагат засилени грижи”. За двама малолетни тричленният състав е
преценил, че ВМ по чл.13, ал.1, т.5 „поставяне под възпитателен надзор на обществен
възпитател”, съчетана с ВМ по чл.13, ал.1, т.12 „предупреждение за настаняване във
възпитателно училище-интернат с изпитателен срок до 6 месеца“ би имала положителен
ефект върху поведението на децата.
Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН?
През 2016 г. не се е налагало да бъде прилаган чл.25 от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. При случаи на
възпрепятстване изпълнението на възпитателна мярка по различни причини се провежда
разговор с родителите и детето, по време на който се обсъжда проблемът като се обръща
внимание и на този член от закона за БППМН. Целта на нашата работа винаги е била да
помогнем на семейството при преодоляване на проблемите като се водим от най-добрия
интерес на детето, а не да търсим всячески наказанието и санкцията.
18

10. Какви са проблемите при налагането и привеждането в изпълнение на чл.25 от
ЗБППМН?
Тъй като през отчетната 2016 г. чл.25 от ЗБППМН не е прилаган не могат да бъдат
констатирани проблеми.
ІV. Консултативни кабинети и центрове за социална превенция:
1.Конкретно наименование на помощния орган.
Център за социална превенция с консултативен кабинет.
2.Кратко описание на дейността – превенция, брой консултирани деца и родители и
т.н.
Центърът за социална превенция с консултативен кабинет е създаден на основание чл.10,
ал.2 от ЗБППМН като помощен орган към МКБППМН при община Ямбол в изпълнение на
задачите по чл.10, ал.1, извършва корекционно-възпитателна работа при условията и реда на
чл.41, ал.1 и ал.2. Кабинета се използва и за консултативната дейност на деца и семейства в
изпълнение на ВМ по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН, както и такива насочени от инспекторите
при Детска педагогическа стая, училища, социални служби и разбира се семейства, които
доброволно са потърсили нашата помощ.
Съгласно разработения план на Центъра, всеки последен четвъртък от месеца се провеждат
срещи на всички обществени възпитатели към Комисията. Обсъждат се казуси от
индивидуалната и съвместна работа, а наред с това се търсят нови възможности за
организиране на свободното време при децата с противообществени прояви и такива,
живеещи в риск.
В консултативния център се провеждат срещите и на децата от клуба „Приятел на
МКБППМН”, който съществува вече втора година и е още едно звено за помощ и подкрепа.
Партньори за насочване на деца и родители към Центъра са Детска педагогическа стая,
училищните комисии за ранна превенция, отдел „Закрила на детето” при ДСП – гр. Ямбол.
3.Брой приведени възпитателни мерки чрез центровете и кабинетите:
3.1. По чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН:
Три /3/ са случаите през 2016 г., при които възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.3
„задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на
отклоненията в поведението” е приведена в изпълнение чрез Центъра.
3.2. По чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН.
През 2016 г. тричленни състави не са налагали мярка по чл.15, ал.1, т.2 от ЗБППМН, която
се отнася до родителите и е: „задължаване да посещават специално организирани беседи и
консултации по въпросите на възпитанието”.
За нас от изключително важно значение е родителите да ни припознават като институция,
към която могат да се обърнат за помощ и подкрепа, а не като орган, чиято цел е те да бъдат
укорявани и санкционирани.
4. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателните мерки по чл.13 чрез
Центъра /консултативния кабинет/ са се оказали резултатни за неизвършването на
нови противообществени прояви: 14 случая.
5. Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо родителите по чл.15 чрез
центъра са се оказали резултатни за позитивна промяна на родителското им поведение
- 0.
6. Брой насочени деца превантивно от МКБППМН към центъра – 28.
.
7. Брой родители, превантивно насочени към центъра:
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Освен родителите на децата, с които работят обществени възпитатели, има и случаи, при
които те сами търсят помощ, идвайки в Комисията или в ДПС при РУ на МВР – Ямбол.
През отчетната година техният брой е: 36.
8. Брой деца, консултирани в Центъра за превенция освен в изпълнение на мярката
по чл.13, ал.1, т.3 от ЗБППМН:
Броят на децата, които са консултирани в Центъра за социална превенция през 2016 г. е:
104. /Това са срещи и консултации от м. май, тъй като до тогава продължи ремонта на
сградата, включително и помещението, в което се помещава ЦСПКК/.
9. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция освен в изпълнение на
мярката по чл.15, т.2 от Закона за БППМН:
Общият брой на родителите, които са консултирани в Центъра през 2016 г., освен в
изпълнение на мярката по чл.15, ал.1, т.2 е 47 /от м. май 2016 г./.
V. Обществени възпитатели:
1. Брой случаи, при които след надзор на обществен възпитател, съответните
малолетни и непълнолетни не са извършили нови противообществени прояви и
престъпления: 16.
2. Брой деца с наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН, които
са извършили нови противообществени прояви и престъпления по време на и след
прекратяване на възпитателния надзор през годината: 6 е броят на децата с рецидиви.
Причините за това са комплексни: семейна среда, криминогенно обкръжение, социална
занемареност.
3. Брой деца с определен възпитателен надзор по чл.41, ал.1, б. „а” до б. „г” са
извършили нови противообществени прояви и престъпления по време на и след
прекратяване на възпитателния надзор през годината: няма такива.
4. Брой деца с определен възпитателен надзор по чл.41, ал.2 са извършили нови
противообществени прояви и престъпления по време на и след прекратяване на
възпитателния надзор: Един /1/ случай, който касае дете, чийто престой във ВУИ е
прекратен поради навършване максималният тригодишен срок за престой в такава
институция.
5. Какви трудности и проблеми среща вашата Комисия при прилагането на чл.41, ал.2
от ЗБППМН? Какво конкретно е направено за отстраняването на тези трудности и
проблеми?
Чл. 41, ал.2 гласи, че: „Местната комисия може да определи обществен възпитател и на
други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна опасност за тяхното
развитие и възпитание”. По този член се обхващат и децата, които са настанени в СПИ и
ВУИ за времето на ваканция.
През отчетната 2016 г. не е имало проблеми за прилагане чл.41, ал.2 от ЗБППМН.
6. Моля опишете и други дейности, които са извършвали обществените възпитатели
извън ангажиментите и задачите им по чл.13 и чл.41 от ЗБППМН.
Обществените възпитатели освен функциите и ангажиментите си по чл.13, ал., т.5 и по
чл.41 от Закона за БППМН активно участват в изготвяне и реализацията на Плана за работа
на Комисията. Извършват предварителни проверки по сигнали до МКБППМН, изготвят
доклади по чл.16, ал.2 от ЗБППМН и вземат участие в контрола по изпълнение на
възпитателните мерки. Дежурят по график в Центъра за социална превенция като предлагат
консултации, съобразно своите професионални компетенции. Изнасят беседи в училищата
по проблеми, отразени в плана на Комисията. Активно участват в организирането и
реализацията на конкурси и кампании. Срещат се с представители на различни институции ,
имащи отношение към проявените деца /ИДПС, ОЗД, педагогически съветници и класни
ръководители/. Търсят възможности за включване на децата в различни школи за
извънкласна дейност като алтернатива на асоциалното поведение.
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7. Какъв контрол върху дейността на обществените възпитатели по ЗБППМН,
отчетността по Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН и Статута на
обществения възпитател е упражняван?
На основание чл.42, ал.3 от ЗБППМН, обществените възпитатели ежемесечно представят
отчет за работата си, за което получават възнаграждения по Наредба № 2 на Председателя
на ЦКБППМН. Контролът върху дейността на обществените възпитатели се осъществява от
МКБППМН, съгласно ЗБППМН и Статута на обществения възпитател.
Поставянето под възпитателен надзор предлага възможности за активна и ранна
превенция на рисковете за развитие на асоциално поведение на децата, изложени на
влиянието на криминогенни фактори. В работата си по превенция на асоциалното
поведение и правонарушенията при маловръстните общественият възпитател съчетава
функциите на надзор и контрол.
Обществените възпитатели на работни срещи със секретаря на Комисията обсъждат, както
конкретните и предстоящи задачи за работа, свързани с преките им задължения, така и
нововъзникнали проблемни ситуации и казуси в индивидуалната им работа. Всички
обществени възпитатели са запознати с разпоредбите на ЗБППМН, засягащ пряко
задълженията им като такива, основните положения от Статута на обществения възпитател
и методическите насоки на проф. д-р Емилия Рангелова.
8. Какви проблеми среща Вашата МКБППМН при изразходване на средствата за
материалното стимулиране на обществените възпитатели?
МКБППМН при община Ямбол няма проблеми при изразходването на средствата,
определени за материалното стимулиране на обществените възпитатели. Възнагражденията
се определят на основание Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН и Общината
редовно изплаща месечните им възнаграждения.
9. Колко и какви квалификационни дейности са проведени с обществените
възпитатели. От кого са организирани и по чия инициатива?
През месец май в курортен комплекс „Слънчев бряг“ ОСНВ /ПИЦ за борба с
наркоманиите към него/ организира обучение за повишаване
информираността и
компетентността по проблема с наркотиците на специалисти, работещи с подрастващи. В
обучението бяха включени и обществените възпитатели към Комисията.
Членове на МКБППМН и обществени възпитатели участват и в квалификационни форми,
организирани от институции и НПО като: РИО, БЧК, РЗИ и др.
10. Колко обществени възпитатели са участвали в тази дейност: всички обществени
възпитатели към Комисията.
11. Има ли случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната
комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели?
При подбора и определянето на обществените възпитатели не е имало намеса на лица
извън МКБППМН.
VІ. Контролна дейност на МКБППМН.
1. Какъв контрол е упражняван от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на
общината ДПС, СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН, приюти за безнадзорни деца.
На територията на община Ямбол няма СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН, както и приюти за
безнадзорни деца.
Контактите ни с инспекторите от Детска педагогическа стая при РУП – Ямбол са
ежедневни и стремежът ни винаги е те да бъдат от полза в съвместната ни работа.
2. Колко на брой и какви проверки са извършени самостоятелно и съвместно с други
органи за посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения,
дискотеки, барове, нощни и интернет клубове след определения вечерен час?
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Във връзка с писмо № 459/2016 г. на Районна прокуратура – гр. Ямбол за периода
18.03.2016 г. – 22.04.2016 г. и 01.05.2016 г. до 25.09.2016 г. служители от сектор „Превенция
и опазване на обществения ред“ към община Ямбол, включително и инспекторите БППМН,
са участвали в проведените СПО на територията на гр. Ямбол при извършваните съвместни
проверки на дискотеки и нощни клубове със служители на РУ на МВР – гр. Ямбол и
Регионалната здравна инспекция – гр. Ямбол. Проверени са общо 71 бр. търговски обекта
/кафенета, клубове, игрални зали/, 18 броя детски и спортни площадки, 16 броя детски
градини. В хода на проверките не са установени лица под 14 г. без придружител след 20
часа и сервиране на алкохолни напитки на лица под 18 години.
При извършване на проверките са изготвяни констативни протоколи като са давани
задължителни предписания на управителите и собствениците на проверените търговски
обекти – „да спазват чл.6 и чл.16, т.3 от Наредба № 1 на община Ямбол.“
3. Какво е участието на МК в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и
просещи деца?
През 2016 г. са извършвани обходи от мобилни групи за установяване на скитащи и
просещи деца. В екипите взема участие и ИДПС при РУ на МВР – Ямбол, който е член на
Комисията. На територията на Общината не са установени просещи и скитащи деца като
съответно не се е налагало да бъдат предприети определени мерки.
VІІ. Какво е участието на МК 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?
МКБППМН не участва със свой член в екипа по Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца жертва или в риск от насилие.
VІІІ. Взаимодействие на МКБППМН.
8.1. Взаимодействие с инспекторите от Детска педагогическа стая:
От голямо значение в съвместната ни работа с инспекторите от Детска педагогическа
стая е и факта, че приемната им се помещава в сградата, където се намира Центъра за
социална превенция към МКБППМН. Срещите ни с ИДПС са ежедневни, което позволява
обмена на информация да бъде навременен, което неминуемо води до по-добър ефект върху
съвместната ни работа. МКБППМН предоставя информация за наложените възпитателни
мерки на малолетни и непълнолетни правонарушители, както и справка за това с
конкретното дете кой обществен възпитател работи.
При организиране на екипни срещи по повод поведението на маловръстен винаги
присъства ИДПС, отговарящ за района, в който детето живее. Инспектор ДПС е и член на
Оперативното бюро към Комисията, което се определя на основание чл.7, ал.1 от Закона за
БППМН за решаване на текущи и оперативни въпроси през годината.
Добра практика в съвместната ни работа са беседите по училищата на територията на
Общината. Представителите на ДПС вземат активно участие във всички инициативи на
МКБППМН, свързани с превенция на девиантното поведение при подрастващите.
8.2. Органите по образованието, училищни комисии за ранна превенция,
педагогическите съветници и училищни психолози.
Като добра практика на МКБППМН се утвърди привличането на педагогически
съветници и учители за обществени възпитатели, което дава възможност да се реагира на
време и резултатите от работата да бъдат по-добри. При изготвяне плана за работа на
Комисията търсим мнението на училищните ръководства и УКРППМН за темите, които
биха били полезни за учениците. Директорите на училищата съдействат при организиране
на превантивни програми и инициативи на МКБППМН за тяхното изпълнение и
популяризиране сред учениците на територията на Общината. Съдействие от страна на
класните ръководители и педагогически съветници получаваме и при подготовката на
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доклади по чл.16, ал.4, т. 2 от ЗБППМНП във връзка с образувани възпитателни дела, така
също и в работата на обществените възпитатели.
8.3. Дирекциите за социално подпомагане /ОЗД/.
Важно направление в дейността продължава да е взаимодействието с Отдел „Закрила на
детето” при Д „СП” – Ямбол. При организиране на екипни срещи, касаещи поведението на
дете, винаги се уведомява Д”СП” за изпращане представител на О”ЗД”. Това се практикува
и в случаите, когато започва изпълнението на ВМ по чл.13, ал.1, т.3 и ВМ по чл.13, ал.1, т.5
от ЗБППМН и също, когато се установи възпрепятстване изпълнението на наложена
възпитателна мярка.
Със Заповед на Директора на „СП” – гр. Ямбол е определен представител, който да
присъства по време на възпитателните дела, образувани от МКБППМН. При необходимост
от страна на О”ЗД” се изготвят и социални доклади.
8.4. Съд, прокуратура, следствие.
Периодично до Районна прокуратура – Ямбол МКБППМН подава информация за
разгледаните възпитателни дела по прокурорски преписки и наложени възпитателни мерки
спрямо маловръстни.
8.5. Центрове за работа с деца, НПО, медии.
Комплекса за социални услуги за деца и възрастни – гр. Ямбол се утвърди като един
добър партньор на Комисията при осъществяването на задачите по превенция и корекция на
асоциалните прояви сред подрастващите. Вече за поредна /7/ година се сключи
споразумение между МКБППМН и КСУДВ, с което се регламентират общите условия,
правата и задълженията на двете страни. Към Комплекса се насочват деца и родители за
изпълнение на възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.3 от Закона за БППМН, а така също и
изпълнението на мярката по чл.13, ал.1, т.10 – „задължаване на непълнолетния да извърши
определена работа в полза на обществото“. За доброто взаимодействие и комуникация освен
професионализма в работата от голямо значение са и ежемесечните екипни срещи, по време
на които двете страни взаимно се информират за хода по изпълнението на възпитателните
мерки. Освен с реализирането на общи мероприятия по превенция, Комплекса ни партнира
и с любезното си домакинство като предостави обучителната си зала за реализиране на
срещи и беседи с децата от ЦНСТ и ЦНСТДМУ по проблеми, свързани с тяхната
безопасност.
Партньор на МКБППМН в работата по превенция на употреба и злоупотреба на
упойващи вещества сред маловръстни се явява и Превантивно-информационният център за
борба с наркоманиите към Общински съвет по наркотични вещества, чийто секретар е член
на Комисията.
В осмисляне свободното време на децата със съществени и интересни за тях занимания
търсим партньорството на Общински детски комплекс –Ямбол.
С медиите контактуваме чрез пресцентъра на Общината.
МКБППМН при община Ямбол е отворена за нови партньорства, които биха допринесли
за постигане на траен и позитивен ефект в работата с децата, извършители на
противообществени прояви и престъпления.
ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН.
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската комисия:
През 2016 г. не са организирани и провеждани самостоятелно специализирани семинари
от страна на МКБППМН.
2. Какво е участието на секретаря на МКБППМН в квалификационни форми на
ЦКБППМН и други организации? Ако няма такива, моля посочете причините.
От 24.02. до 26.02.2016 г. секретарят на МКБППМН бе включен в квалификационен
семинар, организиран от ЦКБППМН в гр. София.
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В периода 15.06.-18.06.2016 г. секретарят на Комисията взе участие в националната
среща-семинар в гр. Хисар на секретарите на МКБППМН, организирана от ЦКБППМН.
М. май 2016 г. секретарят на Комисията участва в обучение на тема: „Ефективни методи
за превенция на употребата и злоупотребата с наркотични вещества сред общността“.
През м. октомври 2016 г. секретарят на МКБППМН и участва в обучителен семинар на
тема: „Наказателно правосъдие за непълнолетни лица“ по проект: „Укрепване на правния и
институционален капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие.“
М. ноември: участие на секретаря и член на Комисията в обучителен семинар на тема:
Интегриран подход за справедливо правосъдие“ по проект „Правосъдие – приятел на детето
– обучение на професионалисти за по-добро взаимодействие“.

ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МКБППМН:
/АНТОН КАБРАНСКИ/

Изготвил:
ДАНИЕЛА ИВАНОВА
Секретар на МКБППМН
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