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Г О Д И Ш Е Н  О Т Ч Е Т
за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните за 2013 година

Община Ивайловград

1. Организационно състояние на Местната комисия за БППМН – община 
Ивайловград:

Местната комисия за борба с  противообществените прояви на малолетни непълнолетни – 
община Ивайловград. Състои  се  от  десетина  членове и  е  създадена  съобразно разпоредбите  на 
ЗБППМН.

Председател: Виолета Недялкова – зам.-кмет на община Ивайловград 
Заместник-председател: Петинка Капасъзова – юрист 
Секретар: Иван Матев – главен специалист МКБППМН 
Членове:  Кръстю Делииванов – директор на ДОСПСД

Красимира  Иванова  –  директор  на  Дневен  център  за  деца  с  увреждания  Веска 
Шопова – директор на ОДЗ „Ивайловград” 
Елена Стефанова – директор Дирекция „Социално подпомагане”

Татяна Ялъмова – педагогически съветник при СОУ “Христо Ботев” –Ивайловград;

Надежда Черганова – младши експерт в ДОСПСД 
Стефан Стамболов – служител в РУ „Полиция” – Ивайловград.

2. Дейност на комисията

През отчетната 2013 година беше образувано едно възпитателно дело във връзка с постъпили 
преписки от Районната прокуратура Ивайловград с постановление за отказ да се образува досъдебно 
производство и предложение да се приложат възпитателни мерки по ЗБППМН.
Делото бе образувано срещу едно непълнолетно момче. 
От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени материали се установи, че е 
извършена кражба от непълнолетно момче. С решение на състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от 
ЗБППМН, на непълнолетното момче беше наложена възпитателна мярка „Порицание”, съгласно чл. 
13,  ал.  1,  т.  1  и  т.  1 от ЗБППМН. Мотивите са,  че  деянието е  извършено поради лекомислие и 
увлечение, то не представлява голяма обществена опасност и с оглед личността на дееца се смята, 
че възпитателната мярка „Порицание” ще има положителен ефект върхун него. 

В сравнение с 2012 г. през 2013 г. образуваните възпитателни дела са с две по-малко. 

Делото  бе  образувано  и  разгледано  в  срок  от  състав  с  нужните  умения.  Спазва  се 
изискването,  регламентирано  в  Закона  за  противообществените  прояви  на  малолетни  и 



непълнолетни /ЗБППМН/ председател на състава по Възпитателните дела да бъде правоспособен 
юрист.

Във връзка  с  разглеждането на  възпитателното дело родителите  на  извършителя,  както и 
заинтересованите лица и институции бяха  уведомени в срок за взетите решения и за наложените 
възпитателни мерки и получиха копия от тях.

Според данните на РПУ през периода I-ХІІ 2013 г. е разкрито едно престъпление извършено 
от непълнолетен извърштел. 

За  2012 г.  броят  на  разкритите  престъпления  са 3:  едно  извършено  от  пет  малолетни 
извършители и две извършени от двама непълнолетни извършители. 

За 2011 г. броят на разкритите престъпления са 3: две извършени от шест малолетни лица и 
едно извършено от непълнолетен.

За  2010  г.  броят  на  разкритите  криминални  деяния,  извършени  от  непълнолетни  е  5  и 
извършителите също са пет.

За  2009  г.  броят  на  разкритите  криминални  деяния,  извършени  от  малолетни  е  1,  а 
извършителите са трима,  броят на  разкритите престъпления,  извършени от непълнолетни е 5,  а 
извършителите са 3.

За 2008 г. броят на разкритите престъпления, извършени от малолетни е 1, като извършителят 
също  е  един.  Броят  на  разкритите  криминални  деяния,  извършени  от  непълнолетни  е  7,  а 
извършителите са 4.

Таблица със статистика за настоящата и предходни години

Година Брой 
престъпления 

извършени
от

малолетни

Брой
малолетни

извършители

Брой
престъпления
извършени от
непълнолетни

Брой
непълнолетни
извършители

2013 - - 1 1
2012 1 5 2 2

2011 2 6 1 1

2010 - - 5 5
2009 1 3 5 3
2008 1 1 7 4

През  отчетния  период  в  Районно  управление  „Полиция”  в  Ивайловград  има  един 
регистриран случай задържане и употреба на наркотични и упойващи вещества от  непълнолетно 
лице. Задържаното лице е непълнолетното момче срещу, което е образувано възпитателното дело за 
кражба.
Въпреки  официалните  данни  проблемът  с  употребата  на  НУВ  вещества  от  малолетни  и 
непълнолетни стои с пълна сила и в тази връзка има нужда от засилване на превантивната работа 
във връзка с изпълнението на задачите по Националната стратегия за борба с наркотиците .

Местната комисия /МК/ няма отменени решения и обжалвани мярки пред Районен
съд.

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



     Общински програми. Община Ивайловград е разработила «Общинска програма за закрила на 
детето», която ежегодно се актуализира. 

     Институциите включили се за реализиране на програмата са Община Ивайловград, Отдел 
„Закрила  на  детето”  при  Дирекция  „Социално  подпомагане”  Ивайловград,  РУ «Полиция»  –  гр. 
Ивайловград,  учебни  институции  и  др.  Приоритетите  на  програмата  включваха  намаляване  на 
детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, осигуряване на равен 
достъп  до  качественна  предучилищна  подготовка  и  училищно  образование  на  всички  деца, 
подобряване  здравето  на  децата,  насърчаване  участието  на  децата  в  процесите  на  вземане  на 
решения, защита на децата от всякакви форми на злоупотреба, насилие и експлоатация, развитие на 
способностите  на  детето,  подобряване  на  управлението  на  системата  за  закрила  на  детето.  В 
изпълнение на програмата са реализирани следните дейности:

• Продължаване на кампанията по Приемна грижа. 

• Популяризиране възможностите за ползване на социални услуги за подкрепа в общността на 
деца и семейства в нужда. 

• Осигуряване допълнителна педагогическа работа с деца в риск от отпадане от училище. 

• Насърчаване на отговорното родителство, социална работа за  придобиване на родителски 
умения за отглеждане и възпитание на децата. 

• Прилагане  на  местно  ниво  на  добри  практики  за  работа  с  деца  с  емоционални  и 
поведенчески затруднения. 

• Извършване  на  редовни  профилактични  прегледи  и  имунизации  на  децата  от  община 
Ивайловград. 

• Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и начин на живот. 

• Разширяване  обхвата  на  обучение  по  правата  на  човека  и  правата  на  детето  в  средното 
образование. 

• Популяризиране  дейността  на  органите  за  закрила  и  доставчици  на  услуги,  свързани  с 
предотвратяване на риска от насилие спрямо деца. 

• Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 
жертви на насилие. 

• Провеждане на срещи с родители на деца, извършители на противообществени прояви, с цел 
консултиране и повишаване на родителския капацитет. 

• Насърчаване участието на всички деца в областта на изкуството, спорта и туризма. 

• Подобряване на координацията  между институциите на територията на общината,  имащи 
отношение по закрилана детето и др. 

Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните

Една  от  основните  задачи,  с  които  се  занимава  Комисията,  е  социално-превантивната 
дейност. По направление ранна превенция и консултативна дейност през 2013 г. с малолетните и 
непълнолетните,  се  посещаваха  училищата,  където  се  провеждаха  профилактични  разговори  и 
беседи,  изнасяха се лекции и се представяха презентации по различни теми на превенцията. За 
предотвратяването  на  бъдещи  негативни  прояви  са  търсени  начини  и  дейности,  с  които  да  се 
ангажира вниманието и младежката енергия на подрастващите. Повечето прояви бяха реализирани 
съвместно  с  други  институции,  имащи  отношение  към  възпитатнието  на  децата,  отчитайки 
възможността  чрез  интересна и  занимателна дейност да  се  въздейства  на  детското поведение и 
съзнание.



Като по значими организирани прояви през годината са:

1. Информирани и здрави

• Информационна кампания "Приемната грижа - всички имаме грижата"
• "Животът е  безценен!  Не го  заменяй с дрога!"  -  информационна кампания за  вредата  от 

тютюнопушенето и употребата на наркотични вещества

2. Спорт

• Общински турнир по волейбол
• Монтиране на модерно съоръжение за стрийт фитнес
• Турнир  по стрийт  фитнес  в  Ивайловград  –  в  състезанието  взеха  участие претенденти от 

цялата страна
• Спортен празник "Аз обичам да спортувам"
• Вътрешноучилищен турнир по волейбол

3. Културни дейности 

СОУ „Христо Ботев” Ивайловград

• Презентация "150 години от рождението на академик Любомир Милетич и 100 години от 
разоряването на тракийските българи"

• 135 години от Освобождението на България - постановка "Радини вълнения" по мотиви от 
романа "Под игото" на Иван Вазов 

• Тържество "Българийо, за всичко ти намираш сили"
• Ученическо представление "Бомба в училище"
• "Soiree Gourmet" по случай Международния ден на франкофонията
• Седмица на детската книга и изкуствата за деца, Спектакъл "Великденски чудеса"
• Пролетно великденско надиграване
• Джаз междучасие
• "Music Walk - Музиката в нашия живот от Beatles до наши дни"
• Коледно - новогодишен концерт
• "Приказка  за  цветовете  и  приятелството"  -  радиопредаване,  посветено  на  Деня  на 

толерантността
• Ден на ученическото самоуправление
• Презентация  "145  години  от  рождението  на  Мария  Склодовска  Кюри",  370   години  от 

рождението на Исак Нютон
• Презентация на тема:  “Моето училище на 100 години” 
• Изложба “Нашето училище - и столетно, и младо, и вечно” 
• Конкурс „Моето училище на 100 години”
• Юбилеен концерт по случай 100 години от  създаването на  първото българско училище в 

Ивайловград.

НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград

• Танцов ансамбъл “Мераклии” – периодични изяви на участниците в концертите посветени на 
Националния празник на  България 3  март,  Деня на  българската  просвета  и култура и  на 
славянската писменост – 24 май, Коледа и Нова година и др.

• Школа за обучение на китара и клавир – периодични изяви на участниците в концертите 
посветени на  Националния празник на България 3 март,  Деня на българската просвета  и 
култура и на славянската писменост – 24 май, Коледа и Нова година и др.

• Балетна школа – периодични изяви на участниците в концертите посветени на Националния 
празник  на  България  3  март,  Деня  на  българската  просвета  и  култура  и  на  славянската 
писменост – 24 май, Коледа и Нова година и др.



• Клуб “Приятели на книгата”
• Арт  школа  –  практически  занимания  и  свободно  творчество  в  демонстрационните 

работилници

4. Превенция в клас

• Разглеждане в Часа на класа на тема от рубриката „Психично здраве”: 

 Превенция на злоупотреба с вещества – алкохол, тютюнопушене, наркотици; 
 Справяне с различни форми на училищен тормоз, кибертормоз; 
 Толерантност към различието; 
 Притеснения, страхове, тревожности и търсене на помощ; 
 Ролята на играта и почивката за децата; 
 Превенция на рисково поведение – трафик на хора, конфликт със законите и др. 

• Разглеждане в Часа на класа на тема от рубриката „Социално благополучие”: 

 Гражданска култура и участие; 
 Ученическо самоуправление; 
 Изразяване и отстояване на мнение; 
 Благотворителност; 
 Етика на поведение в отношенията и уважение към себе си и към другите; 
 Съвременни форми на комуникация, интернет и социалните мрежи и др 

4.    Взаимодействие  на  Местната  комисия  за  БППМН  с  органите  по   
образованието,  Училищните  комисии  за  превенция  на     противообществените   
прояви  на  учениците,  педагогически  съветник,     Дирекция СП (Отдел ЗД), РПУ,   
районна прокуратура, съд, НПО:

МК продължава да работи добре с всички институции на територията на общината, като особено 
добър синхрон е създаден при съвместните дейности с РУ „Полиция” Ивайловград. Членовете на 
комисията са съорганизатори на културните прояви в читалището и училищата в общината.

На лице е  добро взаимодействие и  сътрудничество с  Отдел „Закрила  на  детето”  при  Дирекция 
„Социално подпомагане”- Ивайловград. За всяко заседание по възпитателно дело от отдел „Закрила 
на детето” се осигурява представител, който да защитава правата и интересите на децата. Почти 
всички случаи се решават със съвместни усилия и взаимопомощ.

Превантивната работа е добре синхронизирана с Неправителствените организации: НЧ “Пробуда 
1914”  Ивайловград,  СНЦ  “Детство”  към  Обединено  детско  заведение,  занимаващо  се  с 
отглеждането  и  възпитанието  на  деца  до  7  години и  подбор  на  материално-техническа  база  на 
детските заведения, СНЦ “Училищно настоятелство” при СОУ “Христо Ботев” – Ивайловград.

5.   Обществени възпитатели:  

Година
Плануван брой ОВ, 
утвърдени от МФ по 
Закона за държавния 

бюджет

Реално усвоени 
бройки ОВ за 

съответната година

Изразходвани средства 
по Наредба  №2 на 

ЦКБППМН

2010 3 - -
2011 3 3 1598.76
2012 2 - -
2013 2 - -

Прогноза за 
2014 2



6 . Квалификационна дейност

През  изтеклата  година  местната  комисия  не  е  организирала  самостоятелно  или  с  други 
органи семинари по проблемите на превенцията и пр.

През  2013 г.  никой  от  състава  на МКБППМН  не  е  участвал  в  семинари  или  обучения, 
свързани с работата на КБППМН.

Проект за необходимите средства за издръжка на
МКБППМН – гр.Ивайловград за 201  4   г.  

Численост Средства Средства Средства за Средства
обществени по по издръжка на за ВСИЧКО
възпитатели Наредба Наредба МКБППМН центрове и
/брой/ №2 №3 /лева/ кабинети /лева/

/лева/
/лева/ /лева/

2 6 399 354 230 0 6 983

Годишният отчет  за дейността на Местната комисия за борба с противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните за 2013 г. е приет с Решение №3 от 11.02.2014 г. на 
ОбС Ивайловград.

       ПРЕДСЕДАТЕЛ   НА   ОБЩИНСКИЯ   СЪВЕТ: 
                                                                                                        /ДАРИНА КИСЬОВА – ЗАФИРОВА/


