
 1 

ОБЩИНА  БРУСАРЦИ 
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Изх.№ ………………/…….01.2015г. 
 

     
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                          
       
                                   

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
                                                                                                                                                    

ОТ  НАТАЛИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА 
ЗАМЕСТНИК-КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ  

И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБПППН 
 

 
Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2014 г. 

 
 „Социалната и икономическа ситуация в България поставя много деца и семейства в 
риск от извършване на противообществени прояви и престъпления. От една страна 
родителите на децата с асоциално поведение са принудени да търсят препитание извън 
страната, а тези, които остават в България поемат допълнителни служебни ангажименти и по 
този начин прекарват все по-малко време със своите деца, възпитавайки  и насърчавайки ги. 
От друга страна съвременните деца са парадокс на ежедневието ни, в което имаме достъп до 
повече информация и социални услуги, а се оказваме в ситуация на срив на ценностната 
система и невъзможност за оказване на ефективно възпитание, въпреки възможностите, с 
които разполагаме.” 
 Въпреки че са изминали повече от 10 години приемането на Национална стратегия за 
превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и 
непълнолетни, посочените в нея криминогенни фактори, които обуславят това поведение, са 
актуални и днес. 
 Основните причини за неприемливото поведение на подрастващите са следните: 
1.Проблеми, свързани с безработицата и ниския жизнен стандарт; 
2.Деформации в ценностната система и негативно отношение към правните и обществените 
норми; 
3.Липсата на достатъчно възможности и нежеланието за запълване на свободното време на 
децата със смислени, полезни  и необходими за развитието им дейности – спорт, творчество 
и изкуство; 
4.Психотравмиращи отношения в семейството и микросоциалната среда, педагогическата 
занемареност, престъпната безотговорност и безнаказаност на някои родители; 
5.Личностни особености, социално-психични деформации, ценностни дефицити и 
недостатъчен самоконтрол при проблемните деца; 
6.Необхващане и отпадане от училище на подлежащите на задължително образование 
малолетни и непълнолетни. 
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 През изминалата 2014 година МКБППМН-Брусарци продължи работата си по 
изпълнение на своята главна цел – да подаде ръка на всяко, нуждаещо се от подкрепа дете. В 
духа на Конвенцията за правата на детето и следвайки последователно принципите на 
хуманното и толерантно отношение, работещите в МКБППМН професионалисти насочиха 
своята дейност към осъществяване на реален принос за справяне с първопричините за 
появата на детската престъпност, кризата на ценностната система, нравствените дефицити, 
неефективния родителски контрол, социално - икономическите проблеми, дистанцията 
общество-училище-семейство. 
 

I.Организационно състояние на местната (общинска) комисия: 
 Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Брусарци отговаря на 
изискванията съгласно чл.6, ал.1 и 2 от Закона за БППМН. 

      Председател: Наталия Руменова Димитрова - зам.кмет на община Брусарци 
      Секретар: Костадинка Бобева Петрова – гл.експерт 
 
      Членове: 1.Анелия Любенова Борисова – юрист в Община Брусарци 
                                    2.Данаил Цанков Дончев – Н-к ПУ гр.Брусарци 
                                    3.Асен Димитров Арсенов - Директор СОУ”Х.Ботев” – гр.Брусарци    
 4.Иванка Цветанова Иванова - Директор ОУ”П.Р.Славейков” с.Василовци 

 5. Диана Иванова Евгениева – Директор ОУ „П.К.Яворов” с.Крива бара 
 6.Иванка Каменова Йорданова – Отдел за закрила на детето към ДСП 
 7.Даниела Георгиева – инспектор ДПС при РУП – Лом 

8.Андриян Тодоров Младенов –Социален работник в ОА Брусарци 
9.Кметове на кметства по населени места в община Брусарци. 

 
Съставът на Местната комисия за БППМН е определен със заповед № РД – 02-09-

23/15.01.2014г.на Кмета на община  Брусарци. 
Длъжността секретар на Местната комисия е щатна съгласно чл.6, ал.3 от 

ЗБППМН. Не е спазено изискването на ПМС 51/2006г. и секретарят на МК не е 
преминал от трудови на служебни правоотношения по Закона за държавния служител. 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните (МКБППМН) организира своята дейност в съответствие с: 
1.Семеен кодекс 
2.Наказателен кодекс 
3.Наказателно-процесуален кодекс 
4.Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 
непълнолетни/ЗБППМН/; 
5.Закон за закрила на детето 
6.Закон за защита на домашното насилие 
7.Закон за опазване на обществения ред при провеждането на спортни мероприятия 
8.Закон за борба с трафика на хора 
9.Закон за борба с трафика на хора 
10.Закон за национален архивен фонд 
11.Правилник за прилагане на Закона за закрила на детето 
12.Правилник за детските педагогически стаи 
13.Правилник за устройството и дейността на възпитателните училища - интернати и 
социално - педагогическите интернати 
14.Наредба № 2 от 07.07.1999г. за материално стимулиране на обществените възпитатели 
15.Наредба №3от 19.04.2005г. за възнаграждения на членовете на МКБППМН 
16.Инструкция №Iз-1813 от 06.10.2006 г. за организация на дейността на полицейските и 
младши полицейски инспектори от териториална полиция в Национална служба"Полиция". 
 



 3 

 През 2014 г. са проведени 2 заседания  на Местната комисия за борба с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, на които се разгледа 
дейността на комисията, нейните приоритети през годината, а по-точно приемане на годишен 
отчет, приeмане на план за работа на комисията за 2014 г., запознаване с бюджета на 
комисията, избиране на обществени възпитатели и други. 
 Към Местната комисия през годината работиха 3-ма обществени възпитатели, които 
извършваха конкретна индивидуална, корекционно-възпитателна работа с малолетните и 
непълнолетните правонарушители. 
  
 

II.Дейност на комисията: 
 Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните(МКБППМН) са структури към Общините за превенция и противодействие 
на детското асоциално поведение.Законът за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните (ЗБППМН) им възлага специфичната дейност по разглеждане 
на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните(възпитателни дела) и 
налагане на възпитателни мерки, като алтернатива на наказателната репресия.С тези мерки 
се цели постигането на възпитателен ефект и позитивна промяна в поведението на децата, 
преодоляване на деформации и дефицити в нравственото им развитие, формирането на 
нагласи за уважение към закона и нормите в обществото. 

През 2014г. основната дейност на МКБППМН при община Брусарци беше социално – 
превантивната (чл.10 от ЗБППМН).Тази дейност беше насочена към реализацията на 
следните направления: 

- усъвършенстване координацията между институциите; 
- разширяване превантивната дейност на Местната комисия и овладяване на детската 

престъпност, агресия и насилие; 
- по-задълбочена съвместна работа с работещите в системата на образованието и по 

проблемите на малолетни и непълнолетни. 
Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел – да не се допуска конфликт 

между закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които водят до извършване 
на асоциални прояви. Координиране на всички социално – педагогически фактори на 
територията на Общината в борбата срещу насилието, престъпността, защита правата на 
децата, утвърждаване на дейности, алтернативни на асоциалното и девиантно поведение, 
превенция на наркомания , тютюнопушене и алкохол. 
 С цел провеждането на активна превантивна дейност по опазване живота и здравето 
на децата в движението по пътищата на територията на Община Брусарци непрекъснато се 
обновява   вертикалната и хоризонтална маркировка на пътищата в близост до училищата и 
детските градини. Всички тези дейности се извършват с партнирането на РУ „Полиция” на 
МВР.  

В  училищата  на  територията  на  Община  Брусарци  МКБППМН съвместно с   
Училищните  комисии   за БППМН и представител на Отдел „Закрила на детето” се обучават 
децата относно правата им съгласно ЗЗД , Конвенцията на ООН за правата на детето, 
провеждат се беседи и лекции, с цел повишаване информираността на децата относно 
проблема насилие. Проведени са срещи – разговори с деца и родители, с цел запознаването 
им със Закона за защита срещу домашното насилие. 

При срещите си с учениците членовете на комисията извършваха и индивидуално-
превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане, извършили нарушения на Правилника 
за вътрешен ред или такива от проблемни семейства.Особено внимание се обръщаше на 
деца, чиито родители са извън страната или на практика липсва родителски контрол.Заедно с 
председателите на Училищните комисии се обсъждаха и планираха методите за въздействие 
и подкрепа с цел утвърждаване на социално приемливо поведение, изграждане на 
положително отношение към обществените норми и правила и предотвратяването 
оставането на маловръстните в извънучилищна среда. 

На територията на общината за този период няма деца настанени в СПИ и ВУИ, няма 
малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и приюти за безнадзорни деца. 
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1.1.1. Работа в училищата 
Местната   комисия   оказва  пълно съдействие   на   органите  на образованието за 

обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното не отпадане от 
училище. На основание чл. 40, ал. 2 от ППЗНП Директорите на училищата уведомяват Кмета 
на общината за движението на ученици, подлежащи на задължително обучение, 
включително и на застрашените от отпадане ученици и за обхващане на подлежащите на 
задължително образование деца. При подаден сигнал до МКБППМН, нейните членове 
провеждат срещи-разговори и  корекционно – възпитателна работа с тях, установяват се 
причините и в голяма част от случаите, децата се връщат в училището. 

 
1.4.Общопревантивни дейности, свързани със свободното време – спорт, 

изкуство и т.н. 
Спортът е най-голямото социално движение и е не само за удоволствие, но и важен 

фактор срещу негативните прояви на младите. В последните години за съжаление се 
забелязва една  твърде обратна порочна тенденция – посещение на мачове от фенове с 
криворазбрана любов към отбор, които често са употребили алкохол, с видимо 
неконтролируемо поведение. 

За отчетния период на територията на община Брусарци не е имало извършени 
противообществини прояви, свързани със спортни мероприятия или свързани  с изкуство 
мероприятия. 

 
 

       1.5.Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми: 
1.5.1.Общинска програма за превенция на насилието между деца съгласно 

препоръките в Писмо №96/21.12.2006г. на ЦКБППМН.  
Необходимостта от разработване на програма е продиктувана от наблюдавани и 

регистрирани през последните години разнообразни и многобройни форми на агресия в 
учебните заведения на територията на община Брусарци, които се извършват от деца в 
риск.Чрез програмата се изработиха общи принципи за работа и партньорство на местно 
равнище, набелязаха се средства за превантивна работа, които ще спомогнат да  се 
координира дейността на всички институции, имащи отношение към проблемите на 
възпитанието на подрастващите.  

Проведената анкета сред децата показа, че те разпознават формите на агресия и 
видовете насилие, но това не означава, че този проблем вече не съществува  сред 
подрастващите в нашата община. За съжаление УК ежедневно се сблъскват с такива 
прояви.На помощ им се отзовава МКБППМН и обществените възпитатели. 

 
 
1.5.2.Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните. 
 
Година Брой реализирани 

програми за 
превенция и 
противодействие 
на детското 
асоциално 
поведение 

Брой лица, 
обхванати от инф. 
кампании за 
предотвратяване 
на асоциалното 
поведение сред 
децата 

Брой консултирани 
деца и семейства 
чрез МКБППМН 

2012 1 80 4 
2013 1 80 6 
2014 1 100 6 
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1.5.3..Задачи по Плана за действие за реализация Националната стратегия за борба с 
наркотиците (2014 – 2018 г.)  
 
Обучения 
на 
специалис
ти и 
доброволц
и по 
превенция 
на 
наркомани
ите(брой, 
теми, брой 
обхванати 
лица) 

Програми 
и проекти 
за 
превенци
я на 
рисковот
о 
поведени
е за 
употреба 
на 
наркотиц
и (брой, 
теми, 
брой 
обхванат
и лица) 

Програми 
за работа 
със 
семейства 
в риск и 
рискови 
групи 
деца 
(брой 
програми 
и 
проекти; 
теми;бро
й 
обхванат
и лица) 

Брой 
консулт
ирани 
деца и 
семейст
ва във 
връзка 
с 
употре
бата на 
наркот
ици 

Издаване и 
разпростра
нение на 
информаци
онни 
материали 
(вид,теми и 
тираж) 

Брой 
информа
ционни 
кампании 
и 
програми 
по 
превенци
я на 
наркоман
иите 

Брой 
лица 
обхванат
и в 
информа
ционните 
кампании 
и 
преванти
вните 
програми 

Провеждан
е на 
проучвания 
за 
нагласите 
за употреба 
на 
наркотични 
вещества 
(теми и 
брой) 

Брой 
лица 
обхванат
и в 
проучван
ията 

няма няма няма няма Догата и  
Решението  
да  кажеш 

“НЕ” – 
200бр. 

1 300 Анкета с 
учениците 
от V – ХІІ 
клас  

235 

 
   През 2014 г. МКБППМН не е образувала възпитателни дела спрямо непълнолетни 
деца за притежание на наркотични вещества. Този факт, обаче не е основание да считаме, че 
сред подрастващите няма случаи на употреба и притежание на наркотични вещества. Ето 
защо, усилията на Комисията са насочени главно в посока консултации, беседи, 
информационни кампании сред децата за намаляване риска от употреба на опиати, 
разясняване на наказателната отговорност в случаите на притежание и разпространение на 
наркотици, ролята и грижите на родителите за предпазване на децата им от рисково 
поведение.  
 

1.5.4.Дейности по Националната програма за предотвратяване и 
противодействие на трафика на хора. 

Борбата с трафика на жени и деца изисква продължителни усилия - най-вече за 
премахване на първопричините, като:  

 липсата на информираност; 
 бедността; 
 липсата на икономически възможности. 

С учениците от среден етап на обучение е проведена една дискусия на тема «Трафикът на 
хора. Видове трафик. Как да се предпазим?”. 

 
1.5.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, 

свързани с жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25.09.2007г. на ЦКБППМН до 
председателите и секретарите на МКБППМН: 

МКБППМН – Брусарци не е образувала възпитателни дела спрямо непълнолетни деца 
за престъпления свързани с жп-транспорта и не е работено по тази мярка. 

 
2.Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно -възпитателна 

работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежащи към 
организации с екстремистки или радикален характер:  

На територията на община Брусарци няма малолетни и непълнолетни, принадлежащи 
към радикални и екстремистки групи, няма фенове, извършващи насилие, мотивирано на 
расова, верска и етническа омраза и няма извършени криминални деяния по расистки 
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подбуди, или като резултат на споделяне на екстремистки идеи, или членство в радикални 
групи, или организации, или футболни агитки (ултраси). 

 
3.Конкретни мерки(дейности и инициативи), предприети във връзка с 

социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ (чл.10 от 
ЗБППМН) 

На територията на община Брусарци няма малолетни и непълнолетни настанени в 
СПИ и ВУИ, няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ и приюти за 
безнадзорни деца. 

Не е създаден поименен регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в 
общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени, в съответствие с 
Указание на ЦКБППМН   (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.), поради факта че на територията на 
общината няма такива. 
 

7. Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН на органите по 
образованието за обхващаkе на подлежащите на задължително образование деца и за 
тяхното неотпадане от училище. 

Местната   комисия   оказва  пълно съдействие   на   органите  на образованието за 
обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното не отпадане от 
училище. На основание чл. 40, ал. 2 от ППЗНП Директорите на училищата уведомяват Кмета 
на общината за движението на ученици, подлежащи на задължително обучение, 
включително и на застрашените от отпадане ученици и за обхващане на подлежащите на 
задължително образование деца. При подаден сигнал до МКБППМН, нейните членове 
провеждат срещи-разговори и  корекционно – възпитателна работа с тях, установяват се 
причините и в голяма част от случаите, децата се връщат в училището. 

Обществените възпитатели ежемесечно се интересуват и отразяват в отчетите си 
посещенията  в училище на малолетните и непълнолетните с наложена мярка по чл.13, ал.5 
или чл.41, ал.2 от ЗБППМН. Директорите или УКПППУ  сигнализират за проблемни деца и 
често ни търсят за съдействие.Заедно набелязваме мерки за корекция на поведението, 
проучваме какво стои зад безпричинните отсъствия и как да променим нагласите.Училището 
обучава, дава знания, трябва да разбере талантите, дарбите, негативните страни, както и да 
формира характер.За нас е ясно, че пътят от отпадането от училище до девиантно поведение 
е твърде къс.В тази връзка проведохме индивидуални срещи с ученици, срещи –дискусии с 
цели паралелки, както и разговори с родители.Чрез тези методи информираме учениците и 
техните родители за рисковете от отпадане, мотивираме и стимулираме децата за редовно 
посещение на училище. 

Отпадането на децата от образователната система се дължи най-често на проблеми в 
семейството – битови, или миграция на лицата, които се грижат за детето, пътуване в 
чужбина.Някои деца са спрени от родителите си(предимно от ромски произход) с различни 
мотиви: ранен брак, грижи за по-малките членове на семейството и други. 

 
8.Дейности за подпомагане на родителите, настойниците и попечителите, които 

срещат затруднения при възпитанието на децата си: 
От това какъв тип са родителите зависи до голяма степен както емоционалния климат 

в семейството, така и социализацията на подрастващите.Налице е криза в основните 
социални ценности.Нарастващия брой на родители, отглеждащи децата си сами, както и на 
семействата намиращи се под границата на семейния минимум, разширява кризата в 
отношенията. В Местната комисия за БППМН системно се провежда индивидуално 
възпитателна работа с малолетни и непълнолетни и техните родители или настойници, с цел 
превенция на асоциално поведение и за преодоляване на дефицити във възпитанието им от 
Секретаря на комисията и обществените възпитатели. 

 
III.Възпитателни дела. 

 Комисията е компетентен орган за разглеждане на противообществени прояви, 
извършени от малолетни и непълнолетни и техните родители. Това се осъществява, чрез 
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възпитателни дела. Възпитателните дела се разглеждат от състав, определен за всяко дело 
със Заповед на Председателя на МКБППМН. Съставът по делото включва правоспособен 
юрист, двама членове на МКБППМН и протоколчик.  
 През 2014 г. МКБППМН е образувала възпитателни дела и наложила възпитателни 
мерки по отношение на деца. Проведени са 8 възпитателни дела в законоустановеният срок,  
като:  
- по предложение на Районна прокуратура – 8 /осем/ предложения за образуване и 
разглеждане на възпитателно дело, като малолетните и непълнолетните са 7;  
-от органите на полицията – няма постъпили предложения за образуване и разглеждане на 
възпитателни дела;  
-от длъжностни лица и граждани – няма постъпили предложения за образуване и 
разглеждане на възпитателни дела.  
Образувани са по повод следните извършени противообществени прояви или престъпления:  

- кражби –2/две/;  
- повреждане на чужда собственост – 5 /пет/; 
- носене на огнестрелно оръжие – 1 /едно/ 

Възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1 от ЗБППМН са, както следва:  
- по чл. 13, ал.1, т.1 – „ Предупреждение” е наложена на 7 /седем/ деца;  
- по чл. 13, ал.1, т.4 – „Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на лицата, 
които ги заместват, със задължение за полагане на засилени грижи” е наложена на 1 /едно/ 
дете 
- по чл.13, ал. 1, т. 5- „ Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” е 
наложена на 1 /едно/ дете;  
 При разглеждане на възпитателните дела не са възниквали проблеми, относно 
образуването, разглеждането и изпълнението на наложените възпитателните мерки.  
 При разглеждане на делата присъства представител от Дирекция „Социално 
подпомагане“, предоставени са 5 доклада по чл.15, ал.6 от ЗЗД – за три от делата не са 
представени доклади по чл.15, ал.6 от ЗЗД.. 
 През отчетната година няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда 
допуснати от местната комисия при образуването и разглеждането на възпитателните дела и 
налагането на възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН.  
 Като най-ефективна може да се каже, че е възпитателната мярка по чл.13, ал.1, т.5 от  
ЗБППМН – „Поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател” или  по чл. 13, ал. 
1 т. 10 – „Задължаване на непълнолетния да извърши определена работа в полза на 
обществото“ 
 През 2014 г. в МКБППМН при община Брусарци:  
1. не е налагана мярка по чл.15, ал.1, т.3 от ЗБППМН - „Глоба в размер от 50 до 1 000 лв.“; 
2. не е налагано наказание по чл.25 от ЗБППМН – „Който не изпълни решение на местните 
комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, се 
наказва с глоба от 50 до 1 000 лв.“.  
   

IV.Консултативни кабинети и центрове за превенция: 
Към МКБППМН при община Брусарци няма създадени Консултативен кабинет или 

Център за превенция. 
 

V.Обществени възпитатели: 
През 2014 г. към  комисията бяха определени 3 обществени възпитатели.Съгласно 

ЗБППМН и Статутата на обществения възпитател те осъществиха следните ангажименти: 
широкоспектърна дейност – индивидуална корекционно-възпитателна работа по чл.13 и 
чл.41 от ЗБППМН; подпомагат родителите, които срещат затруднения при възпитанието на 
децата си.В работата си по превенцията  на асоциалното поведение и правонарушенията при 
непълнолетните обществения възпитател съчетава функциите на надзор и 
контрол.Поставянето под възпитателен надзор на обществен възпитател е една от най-често 
прилаганите възпитателни мерки(чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН).Тази мярка има съществен 
социално-педагогически потенциал и предлага възможности за активна и ранна  превенция 
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на рисковете за развитие на асоциално противоправно поведение на децата, изложени на 
влиянието на криминогенни фактори. През годината са проведени 8 възпитателни дела, като 
на едното е наложена възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.5.С цел да предотвратим 
противоправни деяния, когато е имало опасност за развитието и възпитанието на децата, по 
молба на Училищните комисии, класни ръководители, както и по преценка на МКБППМН 
сме определяли обществени възпитатели по чл.41, ал.2(Местната комисия може да определи 
обществен възпитател и на други малолетни и непълнолетни, за които съществува сериозна 
опасност за тяхното развитие и възпитание). 
 При всеки отчетен период обществените възпитатели са представяли план за работа, 
отчет от извършената работа  и постигнатия резултат до момента, удостоверения за 
действително установени срещи с класни ръководители, родители и пр. по образец и 
протоколи от тези срещи. На всяко тримесечие секретарят е провеждал среща с 
обществените възпитатели с цел актуализиране на тяхната работа, при нужда са правени и 
забележки за коригиране на дейността им. От своя страна възпитателите са споделяли за 
проблеми относно работата си. Осъществяваният  възпитателен надзор беше прекратен в 
някои от случаите, където определеният срок за възпитателен надзор беше изтекъл или 
където нуждата от такъв надзор по предложения на обществения възпитател отпадне, поради 
трайна промяна в поведението или поради навършване на пълнолетие.  

Обществените възпитатели са подбрани в зависимост от професионалния им опит, от 
личностните им качества и от морала им.  

Средствата по Наредба №2 на обществените възпитатели се изплащат чрез 
Граждански договори и на базата на ежемесечни Заповеди, предложени от Секретаря на 
МКБППМН и одобрени от Кмета на Общината.Средствата са разпределени съгласно писмо 
№ РД-И-011-04/14.01.2014г. на Министерство на финансите и разчетени от ЦКБППМН(като 
са включени и осигурителните вноски). 

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 

2014 3 3 6736,00 

2015 3 X X 

Прогноза за 2016 3 X X 

 

VI.Контролна дейност на местната комисия. 
 На територията на Община Брусарци няма СПИ, ВУИ, ПД, ДВНМН, поради което 

МКБППМН не е осъществявала контрол над такива заведения. 
Секретарят на Комисията е  включен в мултидисциплинарен екип за установяване на 

скитащи и просещи деца. Ежемесечно този екип извършва проверки на територията на 
общината.През 2014 г. такива деца не са установени. 

През отчетния период не са извършвани съвместни проверки с РУП-Лом, по питейни 
заведения за спазването на Наредба №1 на Общинския съвет. 
 

VII.Участие на МКБППМН при кризисни интервенции в екипи по 
Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви 
или в риск от насилие. 

Във връзка със Споразумението за сътрудничество на Министрите на МВР, МВнР, 
МОМН, МТСП, МП, МК, МЗ, Председателя на ДАЗД и Председателя на УС на НСОРБ е 
определен мултидисциплинарен екип за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви 
на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция, в чиито 
състав е Секретарят на МКБППМН, Инспектор ДПС и Социален работник в Отдел „ЗД”. 
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Всеки конкретен случай на насилие  се обсъжда от него и от МКБППМН, които го 
проследяват в развитие и го насочват към компетентните органи за неговото овладяване и за 
ограничаване на последващи случаи. 

През 2014г. екипът не е работил по случаи на деца жертви или в риск от насилие. 
  
VIII. Направени предложения 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. 

През 2014г. МКБППМН няма направени предложения пред местни и централни 
органи по конкретен случай на малолетен или непълнолетен, но членовете й се включиха 
активно в изработването на Общинска програма за закрила на детето, в които водени от 
проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и 
развитие включиха редица мероприятия, насочени към тази група подрастващи. 

 
IX. Взаимодействие      на        Местната        комисия        за    БППМН       с 

инспекторите на ДПС, органите по образованието, Училищните комисии за превенция 
на противообществените прояви на учениците, педагогическите съветници и 
училищни психолози, дирекциите за социално подпомагане, съд, прокуратура, 
следствие, центрове за работа с деца, неправителствени организации , медии. 

Цялостната дейност на Местната комисия е подчинена на основната и задача – 
организиране и координиране социално-превантивната дейност сред подрастващите, 
проследяване поведението и развитието на малолетни и непълнолетни, настанени в 
специализирани институции, оказване помощ и подкрепа на родителите при възпитанието и 
отглеждането на децата им.  
 Изпълнението на тази задача е възможно благодарение на координираните и 
съгласувани действия на комисията с др. органи и институции, които работят с деца и 
семейства. 
 Основен приоритет в работата на институциите, които имат предмет на дейност 
закрилата на децата, е повишаване на детското благосъстояние. В тази връзка важно 
направление в дейността продължава да е взаимодействието с дирекция ,,Социално 
подпомагане”  (ДСП) и по-специално социалните работници от отдел ,,Закрила на детето” 
(ОЗД). На всички възпитателни дела присъства социален работник в ролята на обществен 
защитник. Обменя се информация по общи случаи, с оглед адекватна оценка и помощ за 
всяко дете при динамично променящата се среда. МКБППМН е част от изградената вече 
мрежа за кризисна интервенция на местно ниво, която законодателно разработена от ДАЗД, а 
организацията се ръководи на местно ниво от отдел ,,Закрила на детето”. Секретарят на 
комисията е сред алтернативно представените участници в местния екип за прилагане на 
междуинституционален подход. Наш представител участва в мултидисциплинарен екип по 
изпълнение на този координационен механизъм за взаимодействие при работа по случаи на 
деца, жертви на насилие или в риск. Уточнени са ангажиментите и възможностите за 
подкрепа и помощ.Създаден е набор от инструменти, позволяващ прецизност и гарантиращ 
добри резултати. 
 На територията на община Брусарци няма инспектор ДПС, в РУП-Лом има назначен 
един инспектор, който отговаря за децата с девиантно поведение в общините към РУП-Лом. 
Липсата на съвместни мероприятия и ежедневно присъствие на такъв специалист  са 
неблагоприятен фактор за превантивната дейност на МКБППМН.   

Ролята на психолога и силата му на въздействие при работата с деца в риск е твърде 
голяма, но за съжаление и такъв специалист липсваше през 2014г.  в нашата община.Поради 
тази причина тричленните състави на МКБППМН избягват да налагат възпитателна мярка по 
чл.13, ал.1, т.3(задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване 
на отклоненията в поведението).Най-близкият такъв специалист работи в гр.Лом, но в 
предвид нуждата от транспортни разходи, голяма част от родителите на децата с такава 
мярка не могат да си го позволят. 
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През цялата година традиционно ползотворно бе сътрудничеството на МКБППМН с 
Училищните комисии, с които осъществяваме конкретни дейности. Чрез тях проучваме: 

-проблемни ученици, живеещи в неблагоприятна среда (социално слаби семейства; 
семейства, в които децата не се отглеждат от родителите; семейства, в които родител 
излежава присъда или са криминално проявени и др.); 
  - причините за проява на противообществени прояви на учениците; 
            - причините за системно непосещение на училище; 
  - възможностите за включване в различни дейности с превантивен характер; 
  - факторите, застрашаващи сигурността на учениците; 

Училищните комисии предлагат на педагогически съвет мерки за ограничаване 
противообществените прояви на учениците в съответствие с конкретните им деяния и 
възможностите на училището, решават проблемите на застрашените от отпадане ученици, 
деца жертва на насилие и такива с проблеми в общуването и училищните изисквания. 

УКПППУ уведомяват МКБППМН за противообществени деяния на ученици от 
училището. 

Добро взаимодействие е налице и с кметове и кметските наместници по селата на 
община Брусарци. В тази връзка МК среща категорична подкрепа от кметствата на селата за 
явяването на малолетни, непълнолетни, както и на техните родители за налагане на 
възпитателни мерки по смисъла на ЗБППМН. 

 Комисията е отворена и за нови партньорства, които биха допринесли за постигането 
на траен позитивен ефект от работата с малолетни и непълнолетни извършители на 
противообществени прояви и престъпления, както и за предотвратяване на отклоняващо се 
поведение. 
 
 X. Квалификационна дейност на МКБППМН: 
 

Секретарят  е присъствал на ежегодното национално обучение в гр.Хисар. 
 
XI. Изразходени средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на 

членове на МКБППМН. 
 
През 2014г. са изразходени 560,00 лв. по Наредба №3 на ЦКБППМН, които са 

използвани за възнаграждение на председателя на тричленните състави, съгласно чл.2,т.6 от 
Наредбата. 

 
XII.Проект за необходимите средства за дейност на МКБППМН през 2015г. 
 

Численост 
обществени 
възпитатели 

(брой) 

Средства по 
Наредба №2 

(лева) 

Средства по 
Наредба №3 

(лева) 

Средства за 
издръжка на 
МКБППМН 

(лева) 

Средства за 
центрове и 

кабинети(лева) 

ВСИЧКО 

(лева) 

3 10 000 800 500 - 11 300 
 

Въз основа на изложеното до тук и в заключение можем да отбележим : 
 

- Ежедневна грижа за всеки от членовете и обществените възпитатели беше как да успее да 
посрещне предизвикателствата на новото време, в което растат младите; 
-Въпреки създадените ограничения в посока наличие на определени специалисти, на децата 
се предостави качествена и професионална подкрепа от педагозите,  юриста и останалите 
членове в комисията; 
- Екипът на МКБППМН положи целенасочени усилия за постигане на по-голяма 
прозрачност и публичност на превантивната и възпитателна работа и утвърждаване доверие 
в общинската структура, отговорна за корекцията в поведението на подрастващите. 
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Екипът на МКБППМН към Община Брусарци ще продължи и занапред да предлага 
безрезервна подкрепа и компетентна юридическа, педагогическа и консултативна помощ на 
децата и техните семейства. Това е нашата житейска мисия и ние имаме потенциала да се 
справим в името на общата кауза - да защитим най-добрия интерес на децата. 

 
 

Предлагам Общински съвет  гр.Брусарци  да вземе следното решение: 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.23  и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  и чл.7, ал.2 от Закона за борба с противообществените прояви на 
малолетни и непълнолетни Общински съвет Брусарци  
 

Р Е Ш И:  
 

  1.Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци  обл. Монтана за 2014г. 
 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НАТАЛИЯ РУМЕНОВА ДИМИТРОВА 
ЗАМЕСТНИК - КМЕТ  
И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН 
 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ: 
КОСТАДИНКА БОБЕВА ПЕТРОВА  
СЕКРЕТАР НА МКБППМН 
 
 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
ЮРИСТ 


