
 1 

 

 

 

 

 

ОБЩИНА  ЛЮБИМЕЦ  
 

МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 

НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

гр. Любимец, ул. „Републиканска” №2, тел.: 03751 8907 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ОТЧЕТ  

 

ЗА 

 

ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ 

                                                                                                                                                                                                         

ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ  

 

НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

 

 

 

2016 ГОДИНА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

I. Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 

 

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” 

 

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

Общинска администрация-Любимец; по служебни правоотношения. 

 

 

II. Дейност на комисията 

 

1. Дейности и инициативи, реализирани от МКБППМН-Любимец   

 

1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални 

деяния 

 

Целите, които Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните-Любимец си постави през 2016 година и положи усилия 

за постигането им, са: 

 

1. Предотвратяване и противодействие на извършването на 

противообществени прояви. 

2. Осъществяване превенция на противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните. 
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3. Ограничаване и стремеж към преодоляване на причините за негативното 

поведение и противообществените прояви на подрастващите. 

4. Приобщаване на “децата в риск” към училищната среда. 

5. Оказване помощ на родителите, срещащи затруднения при възпитанието 

на своите децата. 

 

За реализирането на тези цели МКБППМН-Любимец работи съвместно с 

ръководствата на всички учебни заведения на територията на общината, с Училищните 

комисии за превенция на  противообществените прояви на учениците, с педагогическите 

съветници, с класните ръководители, с инспектор “Детска педагогическа стая” при РУ-

Свиленград, с отдел “Закрила на детето” при ДСП-Свиленград, със Сдружение “Шанс и 

закрила”-Хасково. Бяха проведени беседи с ученици във връзка с агресията и тормоза в 

училище, с употребата на наркотични вещества, с правата на детето, с трафика на хора, със 

спазването на вечерния час, с дейността на МКБППМН. Бяха осъществени обучения на 

ученици на теми: “Превенция на насилие над деца”, “Детска полицейска академия”; занятия 

на инспектор ДПС: “Да играем безопасно”, “Опасните непознати”, “Пътна безопасност”, 

“Наркотиците и законът”, “Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”, 

“Хулиганство и вандализъм”, „Зависимости- интернет”.  

Във връзка с обхващане на подлежащите на задължително образование деца и 

тяхното неотпадане от училище, МКБППМН-Любимец консултираше семейства, чиито 

деца не посещават редовно учебните занятия, за необходимостта от ограмотяване на 

подрастващите. Оказваше помощ на родители за осъзнаване на техните отговорности. 

Помагаше в процеса на възпитание на децата им. 

 

 “Детска полицейска академия”- обучение, съвместно със Сдружение “Шанс и 

закрила”- Хасково и инспектор ДПС при РУ-Свиленград, на ученици от НУ 

“Хр. Ботев, НУ “З. Стоянов”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”.  

 Състезание “Детска полицейска академия”. 

 Обучение във връзка с безопасността на децата на пътя, осъществено от 

участниците в “Детска полицейска академия”. 

 Информационна кампания на МКБППМН-Любимец под надслов „Да пазим 

децата на пътя”. 

 Занятия на инспектор ДПС с ученици на теми: “Да играем безопасно”, 

“Опасните непознати”, “Пътна безопасност”, “Наркотиците и законът”, 

“Престъпление и наказание”, “Права и отговорности”, “Хулиганство и 

вандализъм”, „Зависимости- интернет”.  

 Информационна кампания във връзка с дейността на МКБППМН-Любимец. 

 “Превенция на насилие над деца”- обучение, организирано и осъществено от 

МКБППМН-Любимец със съдействието на Училищните комисии за 

превенция на противообществените прояви на учениците. Обучението се 

предлага от Местната комисия от 2009 година и среща голям интерес от 

страна на деца, родители, учители.  

През 2016г. бяха обхванати 90 деца от различни възрастови групи и етнос,   

които на по-късен етап влизат в ролята на обучители и предават придобитите 

знания и умения на своите съученици. 

 Разговори с класните ръководители за овладяване на агресията сред децата. 

 Беседи с ученици за правата на детето.  

 Анкетни проучвания във връзка с тормоза в училище с учениците от II-IV 

клас на НУ „З. Стоянов”, както и учениците от VI и VIII клас на СУ „Ж. 

Терпешев”. 
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 Ден на розовата фланелка 

 Срещи на МКБППМН-Любимец с деца, застрашени от отпадане, и с техните 

родители. Имената на подрастващите бяха подадени от директорите на учебни 

заведения. 

 Консултиране на родители, срещащи затруднения в процеса на възпитаване на 

децата. 

 „Превенция на ранните бракове”  

 „Трафик на хора”. 

 „Безопасен интернет”.  

 Беседи с ученици от различни възрастови групи за вредата от употребата на 

наркотични вещества. 

 Великденско тържество, организирано от МКБППМН-Любимец и НЧ 

„Братолюбие-1884”. 

 Отбелязване на 1-ви юни- Деня на детето. 

 Организиране, съвместно с НЧ „Братолюбие-1884”, на занимателни игри и 

състезание по колоездене във връзка с празника на град Любимец. 

  „Пътят на буквите”- прожекция на филма и разговор със създателите му. 

 Конкурс за любителска снимка „Открий българското край теб”. 

 МКБППМН съдейства на “Младежка група за превенция” при СУ “Ж. 

Терпешев” за реализиране на дейности по важни теми, свързани с превенция 

на насилие, агресивно поведение, трафик на хора, наркотици, здравословни и 

нездравословни връзки, СПИН, успешни на пазара на труда, толерантни в 

общуването.  

 Осъществяване на общински етап на конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата”. 

 Работа на обществените възпитатели с деца, извършили противообществени 

прояви, с деца, чийто престой във ВУИ е прекратен, с техните родители с цел 

оказване на помощ за по-лесна социализация, за решаване на възникнали 

трудности в общуването, във възпитанието. 

 

 

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца 

 

Всички дейности, посочени по-горе, МКБППМН-Любимец реализира с желаещите 

деца от учебните заведение на територията на общината, без ограничения по пол, етнос, 

религия. 

Особенно внимание беше отделено на децата от рисковите групи. След подаден 

сигнал от директорите на учебните заведения, Комисията разговаря с деца, застрашени от 

отпадане, и с техните родители. Консултира ги за необходимостта от продължаване на 

обучението, за правата на децата, за задълженията на родителите.  

МКБППМН консултира и родители, срещащи затруднения в процеса на възпитание 

на децата.  

Проведе беседи с подрастващите, свързани с трафика на хора, с безопасен интернет, 

с вредата от употребата на наркотични вещества.  

Организира и обучения за деца с проблемно поведение на теми: „Превенция на 

ранните бракове”, „Превенция на насилие над деца”.  

Обществените възпитатели към МКБППМН-Любимец работиха с деца, извършили 

противообществени прояви, с деца, чийто престой във ВУИ е прекратен, с техните родители 

с цел оказване на помощ за по-лесна социализация, за решаване на възникнали трудности в 

общуването, във възпитанието. 
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1.3. Превантивна работа с родителите: 

 

 При подаден сигнал от диреторите на учебните заведения, от  инспектор ДПС 

при РУ-Свилевград, от родители за съдействие от Комисията за разрешаване 

на възникнали трудности в общуването родители-деца, за деца, застрашени от 

отпадане или с проблеми в поведението, МКБППМН осъществяваше срещи с 

родителите и децата с цел оказване на помощ, подкрепа в процеса на 

възпитание. В тази посока Комисията работи с десет деца и техните 

семейства. Спрямо две от тях, на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН, 

МКБППМН определи работа с общаствен възпитател.   

 Специалистите от Комисията консултираха и родителите на трима 

непълнолетни, ученици във ВУИ-Ракитово.  

 В изпълнение на своите задължения, на основание чл.41, ал.1, буква Г от 

ЗБППМН МКБППМН-Любимец определи обществени възпитатели за работа 

с две от момчетата, чийто 3-годишен престой във ВУИ-Ракитово изтече през 

отчетната 2016 година. 

 Системно възпитателите разговаряха с родители на деца от ромски произход 

за необходимостта от ограмотяване на децата. Консултираха подрастващите и 

за опасностите при ранните бракове. 

 

 

1.4. Дейности по изпълнение на национални и общински планове и програми: 

 

В изпълнение на “Общинска стратегия за детето 2008-2018 година”, в прилагане на 

“Общинска програма за закрила на детето за 2016г.” и “План за действие-2016г.”, в 

набелязване и реализиране на задачи по Национална стратегия за борба с наркотиците и 

Национална програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора, на “План 

за действие на Община Любимец в изпълнение на областната стратегия за интегриране на 

българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално 

положение, живеещи в сходна на ромите ситуация”, “Общински план за младежта 2016г.” 

Комисията, съвместно с инспектор “Детска педагогическа стая” към РУ-Свиленград и 

Училищните комисии, реализира дейности по превенция на асоциалното поведение на 

малолетните и непълнолетните.  

За поредна година МКБППМН-Любимец организира обучение на деца “Превенция 

на насилие над деца”. Реализира кампании във връзка с правата на детето, с безопасността 

на децата на пътя, с трафика на хора, с вредата от употребата на алкохол, цигари, 

наркотици, безопасно използване на интернет, толерантност в общуването. Проведе срещи 

разговори с родители и настойници, нуждаещи се от помощ при възпитанието на своите 

деца.  

През 2016г. продължи работата на инспектор ДПС към РУ-Свиленград в изпълнение 

на националната програма “Работа на полицията в училищата”. 

Партньорството на МКБППМН, УП-Любимец и инспектор ДПС към РУ-Свиленград 

продължи и в реализиране на проект “Детска полицейска академия” на сдружение “Шанс и 

закрила”-Хасково. 

В посока превенция и противодействие на детското асоциално поведение Комисията 

съдейства на “Младежка група за превенция” при СУ “Ж. Терпешев” за реализиране на 

дейности по важни теми, свързани с насилие, агресивно поведение, трафик на хора, 

наркотици, здравословни и нездравословни връзки, успешни на пазара на труда, толерантни 

в общуването. 
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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 

информационни кампании за 

предотвратяване на 

асоциалното поведение сред 

децата 

Брой консултирани 

деца и родители чрез 

МКБППМН и нейните 

органи 

 

 

2013 6 700 20 

2014 6 700 18 

2015 10 700 25 

2016 10 700 17 

 

 

 

Задачи по Плана за действие за реализация на Националната стратегия за борба с 

наркотиците (2014-2018г.)  

 
Обучения 

на 

специалис

ти и 

доброволц

и по 

превенция 

на 

наркомани

ите (брой, 

теми, брой 

обхванати 

лица) 

Програми 

и проекти 

за 

превенция 

на 

рисковото 

поведение 

за 

употреба 

на 

наркотици 

(брой 

теми; брой 

обхванати 

лица) 

 

Програми 

за работа 

със 

семейства 

в риск и 

рискови 

групи деца 

(брой 

програми 

и проекти; 

теми; брой 

обхванати 

лица) 
 

Брой 

консултира

ни деца и 

семейства 

във връзка 

с 

употребата 

на 

наркотици 

Издаване и 

разпростра

нение на 

информаци

онни 

материали 

(вид, теми 

и тираж) 

 

 

Брой 

информаци

онни 

кампании и 

програми 

по 

превенция 

на 

наркомани

ите 

 

Брой лица, 

обхванати в 

информацио

нните 

кампании и 

превантивни

те програми 

 

Провеж

дане на 

проучва

ния за 

нагласит

е за 

употреб

а на 

наркоти

чни 

веществ

а (теми 

и брой) 

Брой 

лица, 

обхван

ати в 

проуч

ваният

а 

 

 

 

 

   

 

 

17 400 броя 

брошури 
 

1 
 

300 ученици   

 

 

 

 

 

Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора 

 

В изпълнение на Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора МКБППМН-Любимец запозна децата от групите “Превенция на насилие 

над деца” (90 ученици) и “Детска полицейска академия” (50 ученици) с това, какво 

представлява трафикът на хора и даде напътствия как да се предпазват от въвличане в 

трафик. Проведе обучителна сесия за предпазване от въвличане в трафик. 
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Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с жп-

транспорта  

 

Във връзка с безопасността на децата на пътя, както и противообществените прояви 

и престъпления, свързани с жп-транспорта, обществените възпитатели към МКБППМН-

Любимец проведоха беседи с ученици от различни възрастови групи. 

 

 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежат към 

организации с екстремистки или радикален характер. 

През 2016г. в МКБППМН-Любимец не е получен сигнал за извършени криминални 

деяния и противообществени прояви от футболни агитки (ултраси), престъпления и 

противообществени прояви по расистки подбуди или като резултат на споделяне на 

екстремистки идеи, или членство в радикални групи или организации. 

 

 

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

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

ЗБППМН). 

 

През 2016 година родител на непълнолетно лице потърси помощ от МКБППМН-

Любимец за съдействие при разрешаване на възникнали проблеми в общуването, както и за 

преодоляване на трудности във възпитанието на детето.  

След запознаване със случая, с цел оказване помощ на подрастващия Комисията 

консултира детето и родителите и на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН определи работа с 

обществен възпитател. 

На същото законово основание (чл.41, ал.2 от ЗБППМН) обществен възпитател към 

МКБППМН-Любимец работи с още едно. В този случай възпитателният надзор е започнал в 

края на 2015г. 

През отчетния период трима непълнолетни от община Любимец продължиха 

обучението си във ВУИ „Ангел Узунов”-Ракитово. Във връзка с това, секретарят на 

МКБППМН се информираше периодично от директора на ВУИ за състоянието им. 

Разговаряше с непълнолетните. Контактуваше с родителите им. Изготвяше становища за 

отпуск по време на ваканции. 

Комисията консултираше родителите на подрастващите с цел оказване на помощ при 

завръщане на децата в родния дом. Срещаше се и със самите деца.  

След изтичане на три години престоят на двама от подрастващите във ВУИ беше 

прекратен и те се завърнаха по домовете си. С оглед улесняване прехода от институцията в 

семейството, по-бърза социализация, преодоляване на трудности в общуването и проблеми 

във възпитанието, Местната комисия, на основание чл.41, ал.1, буква Г от ЗБППМН, 

определи за двамата подрастващи работа с обществен възпитател. Консултира 

непълнолетните и родителите им за важността от продължаване на образованието и 

възможностите за започване на работа. 

МКБППМН не е правила предложения за предсрочно прекратяване на престоя във 

ВУИ. 

В съответствие с Указанието на ЦКБППМН (Писмо №73 от 25.09.2009г.) в 

МКБППМН-Любимец е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи 

непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени. 
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Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълнолетни 

 

Общ 

брой 

 

 

 

Брой 

продължили 

образованието 

си 

 

Брой на 

обхванати в 

обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

консултирани и 

ориентирани 

Брой на 

започналит

е работа 

 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали СПИ 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали ВУИ 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

2 

 

 

0 

 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени от ПД 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

Условно осъдени 2 0 0 2 0 

Осъдени на 

пробация 

4 0 0 4 0 

 

 Приз 2016г. МКБППМН-Любимец е уведомена от Областна служба “Изпълнение на 

наказанията” за четири непълнолетни лица, осъдени на пробация. Непълнолетните, осъдени 

условно, са двама.  

 Комисията консултира подрастващите и родителите им за необходимостта от 

продължаване на образованието и възможностите за започване на работа.  

 

4. Начини за информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

За условно осъдените и осъдени на пробация непълнолетни МКБППМН-Любимец 

получава информация от съда.  

 

5. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които съдът е 

информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи. 

През отчетния период съдът не е информирал МКБППМН за условно осъдени 

непълнолетни за организиране на възпитателни грижи. 

 

6. Съдействие за обхващане на подлежащи на задължително образование деца и 

за тяхното неотпадане от училище. 

При отправена молба от училищните ръководства за съдействие при осигуряване 

редовното присъствие на децата в училище, МКБППМН разговаря със седем подрастващите 

и с техните родители. Консултира семействата за важността на образованието и нуждата от 

посещаване на учебните занятия и разясни на родителите отговорностите, които носят за 

децата си.  

Обществените възпитатели системно разговаряха с родителите, настойниците на 

деца, застрашени от отпадане от училище. 

 

 

III. Възпитателни дела 

 

Проблеми във връзка с образуването, разглеждането на възпитателните дела, както и 

прилагането на възпитателните мерки нямаше. 
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Представители на отдел “Закрила на детето” към Дирекция “Социално подпомагане” 

участваха в разглеждането на възпитателните дела, като изговяха социален доклад за всеки 

извършител на противообществена проява.  

Нарушения на МКБППМН-Любимец при образуването и разглеждането на 

възпитателните дела, както и при налагането на възпитателни мерки по чл.13 и мерки по 

чл.15 от ЗБППМН, не са констатирани от прокуратурата и съда.   

Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл.13 и чл.15 от ЗБППМН 

Комисията не е срещала.  

Няма деца, спрямо които МКБППМН-Любимец е образувала и разглеждала през 

2016г. повече от едно възпитателно дело. 

През отчетния период Местната комисия не е прилагала чл.25 от ЗБППМН. 

 

 

IV. Консултативни кабинети и центрове за социална превенция 

 

На територията на община Любимец няма създадени консултативни кабинети и 

центрове за превенция. Консултациите и превантивната дейност се осъществяват от 

МКБППМН. 

 

 

V. Обществени възпитатели 

 

През 2016г. МКБППМН-Любимец работеше реално с трима обществени 

възпитатели, които провеждаха корекционно-възпитателна дейност с деца, извършили 

противообществени прояви, както и с деца, за които съществуваше сериозна опасност за 

тяхното развитие и възпитание.  

Възпитателите участваха активно и в осъществяването на превантивната дейност, 

организирана от МКБППМН-Любимец.  

Помагаха на инспектор ДПС при РУ-Свиленград при провеждане на обучението 

“Детска полицейска академия”, както и за самото състезание. 

Периодично разговаряха с родители на деца от ромски произход с цел мотивиране за 

редовно посещаване на учебните занятия от децата. 

Заедно със секретаря на комисията обществените възпитатели консултираха 

семейства, изпитващи трудности в процеса на възпитание на децата си. 

След възлагане от председателя на МКБППМН, осъществяваха прилагането на 

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

възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН. 

 

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           

 

2016 4 3 3800 лв. 

2017 3  

 

 
Прогноза за 

2018 

4 
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Контролът върху дейността им се осъществяваше от секретаря и от председателя на 

комисията. 

Периодично секретарят на комисията обсъждаше с обществените възпитатели 

работата им по възпитателния надзор- трудности и успехи, и заедно търсеха решения на 

възникнали проблеми. 

  Въз основа на представените отчети обществените възпитатели бяха материално 

стимулирани съгласно Наредба №2 на ЦКБППМН.  

Проблеми във връзка с изразходване на средствата за материално стимулиране на 

обществените възпитатели през 2016г. МКБППМН-Любимец нямаше. 

Секретарят на комисията посети конференция „Децата във времена на бързи 

промени”, организирана от Сдружение „Шанс и закрила”-Хасково. След което запозна 

обществените възпитатели с посочените добри практики в работата с децата на 21 век. 

Обществените възпитатели и инспектор ДПС при РУ-Свиленград, които  ръководиха 

групи от ученици по проект “Детска полицейска академия” на Сдружение “Шанс и 

закрила”-Хасково, участваха и в обучителни семинари, организирани от Сдружение “Шанс 

и закрила”-Хасково. 

В община Любимец няма случаи на намеса от кмета или други лица, извън Местната 

комисия, в подбора и определянето на обществените възпитатели. 

 

 

VI. Контролна дейност на МКБППМН 

 

През 2016г. на територията на община Любимец бяха извършени на два пъти 

съвместни проверки по спазване на забраните по чл.5 б, ал.3, чл.8, ал.3, ал.4 от Закона за 

закрила на детето, чл.54, т.1 от Закона за здравето, както и спазване на ограничителните 

мерки, описани в Наредба №1 за опазване на обществения ред на Общински съвет-

Любимец. Проверките бяха осъществени от представители на УП-Любимец, ИДПС при РУ-

Свиленград, секретаря на МКБППМН-Любимец, отдел „Закрила на детето” към ДСП-

Свиленград, РЗИ-Хасково. Бяха проверени (два пъти) единадесет заведения и игрални зали. 

Нарушения на посочените разпоредби не бяха констатирани. 

Секретарят на МКБППМН-Любимец е определен със заповед на кмета на община 

Любимец за представител на Общинска администрация в Междуведомствения 

мултидисциплинарен екип на местно ниво относно “Споразумение за сътрудничество и 

координиране на работата на териториалните структори на органите за закрила на детето 

при случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция” 

и прилагането на Координационния механизъм. Участва в срещите на екипа и набелязва 

мерки за оказване помощ на детето. 

През 2016г. на територията на община Любимец не е постъпил сигнал за кризисна 

интервенция. 

 

 

VII. Взаимодействие на МКБППМН  

 

 През 2016г. МКБППМН-Любимец осъществяваше добро взаимодействие с всички 

органи и институции, работещи с деца на територията на общината. 

Поддържаше се непрекъсната връзка с директорите на училищата, с Училищните 

комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор ДПС при 

РУ-Свиленград, с Дирекция “Социално подпомагане”-отдел “Закрила на детето”. Обменяше 

се нужната информация и се работеше съвместно за разрешаване на възникнали проблеми с 

подрастващите.            
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Инспектор ДПС, съвместно с обществените възпитатели към МКБППМН- Любимец,  

ръководеше занятията в групите “Детска полицейска академия” в НУ “Хр. Ботев”, НУ “З. 

Стоянов”, ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”. Самото обучение се осъществи в партньорство 

със Сдружение “Шанс и закрила”- Хасково.  

Инспектор ДПС проведе и беседи с ученици от различни възрастови групи в 

изпълнение на националната прогма  “Работа на полицията в училищата”. 

МКБППМН организира обучения на ученици на тема: “Превенция на насилие над 

деца” по ръковдства, предоставени от Сдружение “Гаврош”-Варна и Сдружение “Шанс и 

закрила”-Хасково. 

От изключително значение за Комисията беше успешното сътрудничество с органите 

на реда. Те съдействаха, когато бе необходимо, за откриване и принудително довеждане на 

непълнолетни и техните родители при разглеждане на възпитателни дела.  

 Успешна беше и работата на МКБППМН с отдел “Закрила на детето”. Социален 

работник от отдела подготвяше и представяше доклади по чл. 21, ал. 1, т. 15 от ЗЗД за всяко 

дете с образувано възпитателно дело.  

МКБППМН-Любимец не е изпитвала трудности при взаимодействието с 

институциите. 

  

 

VIII. Квалификационна дейност на МКБППМН 

 

Във връзка с повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата, 

секретарят на Комисията участва в конференция, организирана от Сдружение „Шанс и 

закрила”-Хасково, на тема: „Децата във времена на бързи промени”. Запозна и 

обществените възпитатели с посочените добри практики в работата с децата на 21 век. 

За успешното реализиране на превантивната дейност, организирана и ръководена от 

МКБППМН, обществените възпитатели и инспектор ДПС при РУ-Свиленград участваха в 

обучителни семинари по проект “Детска полицейска академия”, организирани от 

Сдружение “Шанс и закрила”-Хасково. 

 

 

IX. Изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение на 

членове на МКБППМН 

 

Изразходваните през 2016г. средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за 

възнаграждения на членовете на МКБППМН за положен труд в работата на комисията са в 

размер на 256 лв. 

 

     X. Финансова прогноза за дейността на МКБППМН-Любимец през 2018г.  

 

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 

2016г.- общо (в 

лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 

2016г.- общо (в 

лева) 

 

 

Получени средства 

по ЗДБ за 

МКБППМН за 

2017г.- общо (в лева) 

 

 

Необходими средства 

за 2018г.- общо 

19960  19857  15270 20000 
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XI.     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 


