
 

О Т Ч Е Т 
за дейността на МКБППМН- 

Община Калояново за 2017 година 
 

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА ОБЩИНСКА КОМИСИЯ 

 

1.  Законосъобразност на състава:  
Със заповед № 27/29.01.2018 г. на основание чл.6, ал.2 от ЗБППМН е актуализиран 

състава на ОбК за БППМН както следва: 

 

 Председател:  Веселин Бонов Бонов - Зам. кмет на Община Калояново 

 Зам.-председател : Борис Христев Ганев - Секретар на Община Калояново 

 Секретар:  Енчо Николов Златански - Секретар на МКБППМН 

 И членове: Ирина Василева Бекирова – директор „СА“ 

Невена Георгиева Човалска - ст. специалист “Социални дейности” 

      Иван Стоянов Боненски - ИДПС при РПУ-Хисар 

          Д-р Младен Иванов Петров - Общински съветник 

      Светла Атанасова Бамчева - Общ.възпитател към МКБППМН 

            Адв. Мария Георгиева Абрашева – Юрисконсулт 

            Стойна Стоянова Делчева – Директор ОУ “Христо Ботев” 

Атанаска Найденова  Бакалска –  Отдел “ЗД” 

2. Секретарят в общинската комисия  за БППМН, съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН е 

щатен. 
  ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия  в 

изпълнение на следните области на дейност? 

 

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.  

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата. 

 

 Брой обхванати деца . 

 

Таблица 1. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

74 24 38 5 7 
 

 

 

 Брой повтарящи ученици  

 

Таблица 2. Разделение по пол и възраст. 

 

ОБЩИНА КАЛОЯНОВО 
пл. “Възраждане” № 6 

тел:03123/2221 факс:03123/24 12 

http://www.kaloianovo.org/ 

E-mail:kaloianovo@mail-bg.com  

http://www.kaloianovo.org/
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Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

4 3 1 0 0 
 

 От представения в табл. 1 брой обхванати деца, колко имат проблеми с 

адаптацията в училище и от коя възраст са:.  

 

Таблица 3. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
                                  

Причини за проблемите с адаптацията на децата  
Няма констатирани проблеми с адаптацията на децата в училището. 

 

1.1.2. Участие на МКБППМН в екипи при изпълнението на Механизма за 

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

система на деца, и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, 

приет с Решение на МС № 373 от 05.07-2017 г. 

 

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

 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

241 104 125 4 8 
                                  

 

Таблица 5. Брой проведени разговори с родители  

Общо Бащи Майки 

68 22 46 

 

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

родителите. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

19 7 12 0 0 
 

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

и разговорите с родителите им. 

Общ 

брой 

Възраст  

малолетни непълнолетни 
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деца 
мъже жени мъже жени 

19 7 12 0 0 

 

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 8. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към МКБППМН за 

консултиране на деца и родители 

3 1 Превенция 

на гнева и 

агресивни 

прояви 

2 

 

1.1.4.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни 

психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

 

Таблица 9. 

Брой работни срещи за 

обсъждане на казуси (на 

проблемни деца). 

Брой участия в обучения 

по превенция на 

МКБППМН 

Теми 

0 0 0 

 

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата.  

Работата с обществените съвети към училищата не е на необходимото ниво. Нужно по-

висока активност от страна на обществените съвети. 

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

1.2.1. Превантивна работа с родители. 

 

Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите. 

Видове дейности Бащи Майки 

Консултиране  4 9 

 

1.2.2. Дейности по превенция на престъпността, здравно и сексуално 

образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно родителство и 

др. 

 

Таблица 11.  

Брой мероприятия за превенция на 

престъпността 

Теми 

1 Престъпността сред младите – как 

да се борим с нея 

 

Таблица 12. 

Брой мероприятия за превенция на 

употребата на наркотични 

вещества, алкохол и тютюнопушене 

Теми 

1 Наркотиците – вреди и последствия 
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Таблица 13. 

Брой спортни мероприятия Теми 

1 Футболен турнир за ученици 

 

Таблица 14.  

Брой мероприятия за сексуално  

образование 

Теми 

1 Превенция на сексуално-преносими 

инфекции сред тинейджъри 

 

Таблица 15.  

Брой мероприятия за превенция на 

ранни бракове 

Теми 

1 Ранните бракове - опасност 

 

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

 

Таблица 16. 

Брой мероприятия с НПО Теми 

1 Превенция на детското асоциално 

поведение 

 

 

1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

 

Таблица 17. 

Родители Настойници Попечители 

Бащи Майки Мъже Жени Мъже Жени 

2 6 0 0 0 0 
 

1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, вастойници 

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

Таблица 18. 

Участници Брой дейности Вид дейности 

Родители 8 събеседване 

Настойници   

Попечители   

 

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

попечителство. 

 

 

Таблица 19. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия. 
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Таблица 20. 

Брой образователни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 Безопасно 

поведение 

в 

интернет 

10 28 0 

 

1.4.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и 

програми: 

 

1.4.1. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между 

деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до 

председателите на МБППМН. 

 

Таблица 21. 

Брой общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 Агресията 8 35 0 

 

 

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

 

Таблица 22. 

Общ брой 

консултирани деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

8 2 4 1 1 
 

 

1.4.2.2. Брой консултирани деца, съвместно с родители им, от МКБППМН и 

нейните органи. 

Таблица 23. 

Общ брой 

консултирани деца, 

съвместно с 

родителите им 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

8 2 4 1 1 
 

1.4.3. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната   

стратегия   за   борба   с   наркотиците (2014 г.-2018 г.).  

 

Таблица 24. 

Брой информационни 

кампании по превенция на 

наркоманиите, употреба на 

алкохол и тютюнопушене 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

1 Наркотиците 

– вреда и 

последици 

8 46 
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Таблица 25. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

наркотици. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

140 46 42 20 32 

 

 

Таблица 26. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

алкохол. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

110 32 36 22 20 

 

 

Таблица 27. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

тютюпушене. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

110 32 36 22 20 

 

Таблица 28. 

Брой деца, консултирани съвместно 

с родители, във връзка с употребата на 

наркотици и алкохол. 

Брой съвместни консултации 

24 3 

 

 

 

2.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

 

Таблица 29. 

Общ брой 

деца 

насочени от 

МКБППМН   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

1 1 0 0 0 
 

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

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

През 2017 година нямаме взаимодействия с тези институции. 

 

  2.3. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогически съвети във ВУИ и СПИ.  
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През 2017 г. няма участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН 

на педагогически съвети във ВУИ и СПИ.  Няма възпитаници на ВУИ и СПИ от община 

Калояново. 

 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  
Трудното откриване на малолетните и непълнолетни извършители на криминални 

деяния.Неосъзнаване от страна родителите на необходимостта от възпитателно дело. 

Неразбиране от родителите на ефективността на възпитателните мярки 

 

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са участвали 

при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или 

доклади – брой и причини.  
Имаме пълно съдействие  от представителите на ДПС - ОЗД 

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 допуснати нарушения 

4.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от 

ЗБППМН. Причини.  
Не се срещат трудности 

5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от 

ЗБППМН. Причини.  
Не се срещат трудности. 

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

Причини.  
Нямаме деца с резглеждани повече от едно дело през 2017 година 

 

7.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми 

при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН?  
Не е прилаган чл. 25. Не е имало неизпънение на решение на МКБППМН    

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Наименование на помощния орган.  
Нямаме изградени консултативни кабинети или центрове за превенция на територията на 

община Калояново. 

 

2. Центърът за превенция (кабинет) има ли статут и функционира ли в 

съответствие с изискванията на ЦКБППМН? 
Няма изграден център за превенция или консултативен кабинет. 

 

3.1. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 

непълнолетни, и разделени по пол).  
Няма такива мерки. 

 

3.2. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители 

(майки или бащи). (Попълнете на компютър.  

Няма такива мерки. 
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V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 

Таблица 30. 

 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, 

утвърдени от 

МФ по Закона 

за държавния 

бюджет 

Реално усвоени 

бройки 

обществени 

възпитатели за 

съответната 

година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 

на 

ЦКБППМН 

2017 3 3 4800 

2018 3 

Прогноза за 2019 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.  
Обществените възпитатели съгласно ЗБППМН отчитат дейността си  в 

МКБППМН 

Обществените възпитатели са с квалификация по психология и педагогика. 

 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на 

обществените възпитатели.  
Не се срещат проблеми при изразходването на средствата за материално 

стимулиране на обществените възпитатели. 

 

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  
 През 2017 г. не са провеждани квалификационни дейности с обществените 

възпитатели. 

4.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната 

комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели.  

 Няма външна намеса при определянето на обществените възпитатели. 

 

5. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

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

обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисар, м. 

юни, 2017 г.  
Обществените възпитатели съгласно ЗБППМН отчитат дейността си  в 

МКБППМН. Обществените възпитатели са с квалификация по психология и педагогика. 

5.1. Брой изготвени оценки.  

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

превишава очакванията).  

 

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

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/).  

На трима обществени възпитатели са поставени оценки 2. 

 

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

винаги отговаря на изискванията /очакванията/).  

 

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

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

подобрение).  
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5.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията).  

 

VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.  

 

1. Осъществен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на 

територията на общината (района) ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 

безнадзорни деца. Констатации и резултати.  

 Не е осъществяван контрол, защото на територията на Община Калоянво няма 

такива. 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 

постигнати резултати.  
 Не е упражняван контрол 

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

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

 Няма констатирани работещи непълнолетни. 

 

4. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, 

относно посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, 

дискотеки, барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. 

Участие на местната комисия при кризисни интервенции в екипи по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-

жертви или в риск от насилие – да се посочат конкретните дейности.  
 Секретаря на МК съвместно с представители на РПУ е участвал съвместно в три 

организирани проверки в доскотеки  и питейни заведения. 

 

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

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

резултати.  

 Членовете на МКБППМН участват в съвместни проверки по Наредба №1 на 

Общински съвет Калояново с органите на МВР на обществените заведения. В общината 

няма регистрирани скитащи и просещи деца. 

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

 Не се срещат особени проблеми. 

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и 

за какви нарушения?  
 При извършваните проверки не са констатирани нарушения. 

 
 
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ, ПРЕД МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ 

ОРГАНИ, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА 

ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  

Секретаря на МКБППМН участва в междуведомствена комисия съвместно с МВР, 

Дирекция  социално подпомагане и други органи. 
 
VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.  

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и 

корекционно-възпитателната дейност на територията на общината, със следните 

органи и организации: 

 

1. Инспектори ДПС – брой и теми.  
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Проведени са две срещи с инспектор ДПС на тема „Опасни непознати“ и 

„Безопасност в дома“ 

 

2. Училища и детски градини. Брой и теми.  
Провеждани 2 беседи в часа на класния на тема „Заплахите на интернет“ и „Борба срещу 

агресията в училище“ 

  

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и 

теми.  

Няма извършвани мероприятия. 

 

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

Няма извършвани мероприятия. 

 

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

др. Брой и теми.  

Няма извършвани мероприятия. 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване.  

Не се срещат проблеми при взаимодействието с различните институции. 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите.  
 През 2017 г общинската комисия не е организирала обучителни семинари. 

 

2.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и 

членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други 

организации.  

 Секретаря на МКБППМН участва  в семинари организирани от ЦКБППМН. 

 

Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
640 лв      

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

местните комисии за БППМН през 2019 г.,  

таблица 31: 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА МКБППМН: 

   /Веселин Бонов/ 

 

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 2017 

г.  – общо (в лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 2017 

г. – общо (в лева) 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2018 г. – общо (в лева) 

 

Необходими 

средства за 2019 г. 

– общо (в лева) 

 

 

15 270 

 

 

 

8 800 

 

 

17280 

 

 

17280 


