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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 

 

1.  Законосъобразност на състава  
Съставът на МКБППМН е определен на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 

и 2 от ЗБППМН със Заповед №РД-09-305/16.05.2016г. на кмета на община Любимец: 

 

Председател: Илия Илиев- зам.-кмет на община Любимец 

Секретар: Таня Стоименова 

Членове:  Светослава Иванова- главен юрисконсулт при ОбА-Любимец 

     Таня Коларова- адвокат 

      Валентина Шидерова- зам.-директор и председател на Училищна комисия за 

превенция на противообществените прояви на учениците в СУ “Желязко Терпешев”-

Любимец 

           Таня Иванова- педагог, председател на Училищна комисия за превенция на 

противообществените прояви на учениците в НУ “Христо Ботев”- Любимец 

           Янка Куртова- педагогически съветник, председател на Училищна комисия 

за превенция на противообществените прояви на учениците в НУ “Захари Стоянов”-

Любимец 

            Христо Петров- педагог, председател на Училищна комисия за превенция на 

противообществените прояви на учениците в ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”-Малко 

градище 

             Ана Гочева- педагог в СУ “Ж. Терпешев”-Любимец 

             Зина Гочева- инспектор “Детска педагогическа стая” при РУ-Свиленград 

             Николай Колев- полицейски инспектор при УП-Любимец 

             Мария Факирова- главен социален работник в отдел “Закрила на детето” 

 

 

2. Секретарят на МКБППМН, съгласно чл.6, ал.3 от ЗБППМН, е на щат в Общинска 

администрация-Любимец; по служебни правоотношения. 

 
 
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

 

1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 

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

съвместна работа на институциите по обхващане и задържане в образователната 

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

Решение на МС № 373 от 05.07.2017 г. 

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

МКБППМН  

Секретарят на Местната комисия в община Любимец е член на един от екипите за 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици, подлежащи на 

задължително обучение. Също така е и администратор на системата „Посещаемо и безопасно 

училище”. Във връзка с това е организирал и посетил, съвместно с други представители на 

Общинска администрация, отдел „Закрила на детето”, училищата и детските градини, 170 

деца, подадени от системата като деца в риск. Разговарял е с родителите им за важността от 

ограмотяване на децата, от продължаване на образованието на подрастващите.  
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1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

Таблица 1. 

Брой срещи Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители 

2 12 

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

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

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 

2 «Превенция на 

насилие над 

деца», 

«Предотвратяване 

на отпадане от 

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

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  
Взаимодействието на МКБППМН-Любимец с Обществените съвети към училищата е 

на ниво. Нещо повече, секретатят на комисията е член на Обществените съвети на всичките 

четири училища и една детска градина в община Любимец.  

Относно работата на тези съвети е важно да се отбележи, че заседанията са редовни. 

На тях се обсъждат въпроси, предвидени в правилника за създаването, устройството и 

дейността на обществените съвети, дават се становища по проблеми, важни за 

фунционирането на учебното заведение.  

 

1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

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

попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 

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

Родители 17 Срещи, консултации 

Настойници 0 0 

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

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

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

Таблица 5. 

Проведени 

превантивни програми  

Брой Теми Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 1 Среща с 

деца, 

50 10 40 



 

 

4 

застрашени 

от отпадане, 

и с техните 

родители 

Асоциално поведение 1 «Права на 

детето» 

20 

 

8 12 

 

Насилие между деца 2 «Превенция 

на насилие 

над деца» 

 

«Силни без 

насилие»  

20 

 

 

 

0 

50 

 

 

 

180 

20 

 

 

 

20 

Наркотични вещества, 

алкохол, 

тютюнопушене 

1 «Превенция 

на 

наркотични 

зависимости» 

15 8 12 

Сексуална 

експлоатация и трафик 

на хора                                 

1 «Внимание! 

Трафик на 

хора!» 

0 0 40 

Престъпления и 

противообществени 

прояви, свързани с жп-

транспорт 

1 Беседа 0 20 0 

Здравни 0 0 0 0 0 

Културни 1 Конкурс за 

детска 

рисунка «С 

очите си 

видях 

бедата» 

0 

 

 

 

30 3 

Спортни                         0 0 0 0 0 

Радикализъм
1
 0 0 0 0 0 

Общо 8     
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

Таблица 6. 

Проведени анкетни 

проучвания: 

Брой Теми Брой 

участници 

родители 

Брой 

участници 

малолетни 

Брой 

участници 

непълнолетни 

Образователни 0 0 0 0 0 

Асоциално поведение 0 0 0 0 0 

Насилие между деца 0 0 0 0 0 

Наркотични вещества, 

алкохол, тютюнопушене 

0 0 0 0 0 

Сексуална експлоатация и 

трафик на хора                                 

0 0 0 0 0 

Престъпления и 0 0 0 0 0 

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

екстремистки или радикален характер. 
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противообществени 

прояви, свързани с жп-

транспорт 

Здравни 0 0 0 0 0 

Културни 0 0 0 0 0 

Спортни                         0 0 0 0 0 

Радикализъм
1 

0 0 0 0 0 

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

 

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с 

жп-транспорта в съответствие с Писмо № 71/25. 09. 2007 г. на ЦКБППМН до 

председателите и секретарите на МКБППМН (Попълнете на компютър):   

 

Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0  

Брой разпространени материали 0  

Брой на информационните кампании в училищата 1  

Брой публикации в медиите 0  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

 

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

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

3 0 3 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

3 0 3 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

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

Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 

асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

3 0 3 

Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 
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0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на наркотици 

  

3 0 3 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

употреба на тютюневи изделия 

  

0 0 0 

Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 

  

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

 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

20 8 12 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

20 8 12 
Забележка: Попълнете на компютър.      

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

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

техните извършители. 

Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените 

в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 

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

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

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали 

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

Информационен архив. 
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2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и социални услуги. 

Таблица 16. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

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

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. (Попълнете на компютър.  

Ако е необходимо, добавете редове):  
Секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните поддържа контакт с ръководството на Възпитателно училище-

интернат „Ангел Узунов”-Ракитово, където е настанено непълнолетно дете от град Любимец. 

Осведомява се за здравословното му състояние, за поведението му, за корекционно-

възпитателната работа с него. Изготвя становища до ВУИ за отпуски през време на 

ваканциите. Разговаря и с родителите на момчето за бъдещото му връщане от възпитателното 

училище.  

През 2019г. в МКБППМН-Любимец няма информация за малолетни или 

непълнолетни, настанени в СПИ, поправителни домове, за условно осъдени. 

 

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

осъществени. 

Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

1 0 1 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

3.2. Каква работа е извършена с родители на малолетни и непълнолетни, чиито 

деца са настанени във ВУИ, СПИ и ПД, и на които предстои прекратяване на престоя в 

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

С цел създаване на добра среда за непълнолетния след завръщането му от ВУИ, 

обществените възпитатели към МКБППМН-Любимец се срещат и разговарят с всички 

членове на семейството. Консултират ги по въпросите за възпитанието и образованието на 

детето. Стремят се да изградят умения за преодоляване на конфликти в общуването с 

подрастващия. 

 

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

През 2019г. в МКБППМН-Любимец не е постъпила информация за малолетни или 

непълнолетни, напуснали СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

 

Таблица 18. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ 0 0 

ВУИ 0 0 

ПД 0 0 

Приюти за безнадзорни деца 0 0 

Условно осъдени 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 
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4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни 

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

съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.). Дейности, 

предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, 

професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати 

резултати. 

Таблица 19. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

ориентирани и 

консултирани 

 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

0 0 0 0 0 

Условно 

осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 

2 0 0 2 0 

Забележка: Попълнете на компютър. 

 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните-Любимец получава информация от съда, от служба „Изпълнение на 

наказанията” за непълнолетни, условно осъдени, както и за осъдени на пробация.  

 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 2 

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

 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 

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

Проблеми във връзка с образуването и разглеждането на възпитателни дела през 2019 

година МКБППМН-Любимец е нямала. 
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2. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от повторно 

извършване на противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица в 

дейността на системата от МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

През 2019г. МКБППМН-Любимец изготвени 13 оценки на риска по Методика за 

оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от малолетни и 

непълнолетни лица. Тринадесетте деца са извършили първа проява през разглеждания 

период. 

 
 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 
 
На територията на община Любимец няма създадени консултативни кабинети и 

центрове за социална превенция. Консултациите и превантивната дейност се осъществяват от 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните. 

 

1. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове):……………………………………………………………………………………… 

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

функционира ли в съответствие с изискванията на ЦКБППМН?. (Образецът за статут 

на Център за превенция /Консултативен кабинет/ е предоставен на Националното 

съвещание в гр. Хисаря през 2017 г.) (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове):………………………………………………………………………………………..……….. 

 
 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 

Година Плануван брой 

обществени 

възпитатели, утвърдени 

от МФ по Закона за 

държавния бюджет 

Реално усвоени 

бройки обществени 

възпитатели за 

съответната година 

Изразходвани 

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

2019 3 1 950 лв. 

2020 3 

Прогноза за 2021 3 

 

1. Дейност на обществените възпитатели по ЗБППМН, отчетност по Наредба №2 

на Председателя на ЦКБППМН и Критерии за подбор и оценка на дейността на 

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

юни, 2017 г. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 През 2019г. МКБППМН-Любимец работеше реално с един обществен възпитател, 

който провеждаше корекционно-възпитателна дейност с деца, извършили противообществени 

прояви. Също така консултираше и непълнолетния от град Любимец, настанен във ВУИ 

„Ангел Узунов”-Ракитово, както и неговите родители, във връзка с подготовка на 

семейството за предстоящото завръщане на подрастващия в дома. 

Възпитателят участваше и в осъществяването на превантивната дейност, организирана 

от МКБППМН-Любимец. Беседваше с подрастващите за риска от употребата на цигари, 
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алкохол и наркотици; тормоза в училище; риска от управлението на моторни превозни 

средства без умения за това, без притежаване на свидетелство за управление на МПС. 

Периодично разговаряше с родители на деца от ромски произход с цел мотивиране на 

децата за редовно посещаване на учебните занятия. 

Заедно със секретаря на комисията общественият възпитател консултираше семейства, 

изпитващи трудности в процеса на възпитание на децата си.  

След възлагане от председателя на МКБППМН, осъществяваше прилагането на 

възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.3 и т.5 от ЗБППМН, както и контрол по изпълнението на 

възпитателна мярка по чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН. 

 Във връзка с дейността си, общественият възпитател своевременно организираше, 

реализираше и отчиташе дейността си. Поддържаше непрекъсната връзка със секретаря на 

Местната комисия и обсъждаше въпроси, възникнали в хода на работа му с подрастващите.  

 

2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От кого са 

организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

В МКБППМН-Любимец периодично се провеждаха срещи на секретаря с 

обществените възпитатели за проследяване на възложената им корекционно-възпитателна 

работа, за обсъждане на предизвикателства, възникнали в общуването с децата и с родителите 

им. 

Вниманието беше насочено още към обхващане и задържане на подрастващите в 

образователната система, към справяне с насилието сред малолетните и непълнолетните.  

 

3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

В срещите, целящи подобряване на квалификацията, участваха двама обществени 

възпитатели. 

 

4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно изискванията 

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

възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. юни, 2017 г.  
4.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

През 2019г. в МКБППМН-Любимец беше изготвена една оценка на дейността на 

обществен възпитател. 

 

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

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

В МКБППМН-Любимец няма обществен възпитател с оценка 1- „изпълнението 

превишава очакванията”. 

 

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

отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

През разглеждания период един обществен възпитател е получил оценка 2- 

„изпълнението изцяло отговаря на изискванията/очакванията”. 

 

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

отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 
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Няма обществен възпитател с оценка 3- „изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията/очакванията”. 

 

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

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

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

За осъществяване на корекционно-възпитателната дейност към МКБППМН-Любимец 

не е работил обществен възпитател с оценка 4- „изпълнението в значителна степен не 

отговаря на изискванията и е необходимо подобрение”. 

 

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

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

 Към МКБППМН-Любимец не е работил обществен възпитател, получил за дейността 

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

На територията на община Любимец няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 

безнадзорни деца. 

МКБППМН не е установила нарушения в работата на инспектор „Детска 

педагогическа стая” към РУ на МВР. 

 

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

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

Ако е необходимо, добавете редове):  
Нарушения относно режима и условията на работа на непълнолетните не са 

констатирани от МКБППМН. 

 

3. Проверки, извършени самостоятелно или съвместно с други органи, относно 

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

барове, нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Участие на местната 

комисия при кризисни интервенции в екипи по Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в риск от насилие – да се 

посочат конкретните дейности. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

През 2019г. на територията на община Любимец бяха извършени 2 проверки за 

присъствие на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, 

нощни и интернет клубове, след определения вечерен час. Нарушения не бяха констатирани. 

Секретарят на МКБППМН, социални работници от „Отдел закрила на детето”, 

инспектор „Детска педагогическа стая” към РУ на МВР участват в екипа по прилагане на 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви или в 

риск от насилие. Кризисна интервенция през 2019г. на територията на община Любимец е 

нямало. През същата година обаче службите са работили по 6 случая на насилие над деца. 

Спряма тях са приложени мерки от ЗЗД- мерки за закрила в семейна среда-  консултиране и 

информиране на детето в съответствие на  неговата възраст и със степента на неговото 
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развитие, консултиране и съдействие по въпроси на социалното подпомагане и социалните 

услуги. 

 

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

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

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

Социални работници от отдел „Закрила на детето” и служители от РУ на МВР, членове 

на МКБППМН-Любимец, участваха в четири обхода за установяване на скитащи и просещи 

деца. Такива случаи на територията на община Любимец през 2019 година не са установени.  
 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

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

При осъществяването на контролната дейност на МКБППМН-Любимец през 2019г. не 

е имало проблеми. 

 

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за 

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

При осъществената контролна дейност на МКБППМН-Любимец нарушения не са 

констатирани и затова не са сезирани съответните компетентни органи. 

 

 

VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 

ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО ИМА ТАКИВА)? (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

През 2019г. МКБППМН-Любимец не е правила предложения пред местни и централни 

органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 
VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 

Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 

организации: 

1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

При осъществяване на корекционно-възпитателната дейност МКБППМН-Любимец 

проведе семейни консултации във връзка с дейността на комисията, с правата на детето, с 

насилието над деца. Участваха 20 малолетни и непълнолетни, извършили противообществени 

деяния, както и техните родители. 

 

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

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

 При осъществяване на превантивната дейност Местната комисия работи успешно и в 

сътрудничество с всички учебни заведения на територията на община Любимец, с 

неправителствената организация Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково, с инспектор „Детска 

педагогическа стая” към Районно управление-Свиленград. 
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 За поредна година учениците от Младежка група към СУ „Ж. Терпешев”-Любимец 

проведоха обучения по теми за насилие, преодоляване на конфликти, развитие на 

комуникационни умения, здравословни любовни връзки, трафик на хора, успешни на пазара 

на труда. По метода „Връстници обучават връстници” те осъществиха 12 тренинга в различни 

възрастови групи (9-10г., 11-12г., 13-14г.) в три училища (СУ „Ж. Терпешев”, НУ „Хр. 

Ботев”, НУ „З. Стоянов”) на теми: „Силни без насилие”, „Запознаване, представяне и 

съсдаване на чувство за общност”, „Конфликтите около нас”, „Тя и той - здравословни и 

нездравословни връзки”, „Приемливо и неприемливо поведение”, „Добрият партньор”, 

„Постигане на консенсус”). Обученията бяха осъществени по методика, разработена от 

Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково.  

 В училищата в общината бяха реализирани и темите: „Нека доброто започне от теб! 

Предай нататък!” (НУ „З. Стоянов”), „Ден на розовата фланелка” (СУ „Ж. Терпешев”). 

Съвместно с Общината, учебните заведения, НЧ „Братолюбие-1884” бе проведено 

Великденско тържество в град Любимец, както и общински етап на конкурса за детска 

рисунка „С очите си видях бедата”. 

 

3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Проблеми при реализирането на социално-превантивната и корекционно-възпитателна 

дейност Местната комисия не е срещала през 2019г. 

 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН 

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия 

и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на 

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

Във връзка с реализиране на превантивната и корекционно-възпитателна дейност 

членовете на МКБППМН-Любимец и обществените възпитатели разглеждаха теми, свързани 

с агресията и насилиено сред децата, с обхващане и задържане на учениците в 

образователната система.  

 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Участие в проведените срещи взеха петима членове на Местната комисия и двама 

обществени възпитатели. 

 

3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове 

на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации. Ако 

няма такива, моля, посочете причините! (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

Секретарят на МКБППМН присъства на среща, организирана от РУО-Хасково, във 

връзка с обхващане и задържане на децата в училище, както и с работа с техните родители. 

Вниманието беше насочено и към личностната подкрепа на учениците. 

 

Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 7652 

лева. 

 



 

 

14 

ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН 

за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Изразходваните средства по Наредба №3 за възнаграждения на членовете на 

МКБППМН, издадена от ЦКБППМН, възлизат на 528 лв. 

 

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

комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 22: 

 

Таблица 22. 

 

 
ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН 
 

ХІV.  ТЕЛЕФОНИ ЗА ВРЪЗКА: 

 

 Илия Илиев- зам.-кмет и председател на МКБППМН, тел.: 03751/ 8914 

 

 Таня Стоименова- секретар на МКБППМН, тел.: 03751/ 8907        

 

 Мария Факирова-гл. социален работник в отдел “Закрила на детето”,тел.: 03751/ 

7419 

 

 Зина Гочева- инспектор ДПС към РУ- Свиленград, тел.: 0379/ 71501 

 

 Общинска администрация- факс 03751/ 83-78 

 

 E-mail: mkbppmn_lyubimets@abv.bg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИЯ ИЛИЕВ: 

ЗАМ.-КМЕТ И ПРЕДСЕДАТЕЛ НА МКБППМН-ЛЮБИМЕЦ 

 

 

ИЗГОТВИЛ: ТАНЯ СТОИМЕНОВА- СЕКРЕТАР НА МКБППМН-ЛЮБИМЕЦ 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2019 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2019 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 

за 2021 г. – общо (в 

лева) 

18 330  9 130 20 000 


