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 Съгласно Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните (ЗБППМН), на основание чл. 7, ал. 2, Местната комисия за БППМН всяка 

година представя отчет за дейността си пред Централната комисия, пред Кмета на Общината и 

пред Общинския съвет. 

 

І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БППМН – ОБЩИНА 

ИВАЙЛОВГРАД: 

 

1. Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните (МКБППМН) към община Ивайловград е определен със 

заповед на Кмета на община Ивайловград Диана Овчарова и отговаря на изискванията 

съгласно чл.6, ал.1 и 2 от Закона за БППМН. 

Председател: Красен Кръстев – зам.-кмет на община Ивайловград  

Заместник-председател: Евгени Христов – юрист  

Секретар: Веселин Георгиев – младши експерт Д СИ 

Членове:   Кръстю Делииванов – директор на Д СИ 

Красимира Иванова – директор на Дневен център за деца с    увреждания     

Веска Шопова – директор на ДГ „Ивайловград”  

Елена Стефанова – директор Дирекция „Социално подпомагане” 

Татяна Ялъмова – педагогически съветник при СУ “Христо Ботев” –  

Ивайловград 

Валентина Ангелова – младши експерт в Д СИ   

Стефан Стамболов – началник в РУ „Полиция” – Ивайловград 

 

2. Секретарят на комисията не е щатен, но не е и държавен служител.  

 

II. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА 

1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални деяния. 

1.1. Работа в училищата 

В състава на комисията има представители на Дирекция „Социално подпомагане” – 

Ивайловград, и на гимназията в гр. Ивайловград – Средно училище „Христо Ботев”. 

Училищата на територията на Общината и отдел „Закрила за детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане” – Ивайловград, и секретаря на МКБППМН – Ивайловград, са в 

непрекъсната комуникация, която цели синергичен ефект при работата с деца в риск.  

Превенция в клас 

 

 В СУ “Христо Ботев” беше проведена беседа по повод Световния ден за борба със 

СПИН. Доброволци от община Ивайловград раздаваха информационни материали и 

презервативи след беседата, ръководена от медицинско лице. В училищата в общината 

в часа на класа, се провеждат беседи свързани с проблема СПИН. 

 

 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.  

 

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

Оказва се методическа помощ на ученици от ромски произход с овладяването на 

учебния материал, а при възникнали проблеми с детето в училище се работи активно и с 

родителите му. Включването на децата от ромски етнос във всички инициативи на училището, 

общината и неправителствени организации, съфинансирани от комисията, с цел запълване на 

свободното им време с културни и общообразователни инициативи, довеждащи до 

необходимостта от интеграцията им. 

1.3. Превантивна работа с родителите. 

С новоприетия Закон за предучилищното и училищното образование, който заменя 

Закона за народната просвета се акцентира върху контрола за деца във възраст за 

задължително посещение на учебно заведение и при констатиране на безпричинни отсъствия 

от негова страна се образува административнонаказателно производство срещу родителите 

му. При повторно нарушение, членовете на МКБППМН и служители на отдел „Закрила на 

детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – Ивайловград, започват работа с родителите 

на детето и правят Оценка на риска от социално изключване и социална изолация. Контролът 

се осъществява от служител на Общинска администрация – Ивайловград, който е и секретар 

на МКБППМН – Ивайловград. В писмата, които се изпращат на родителите, след сигнал от 

директора на учебното заведение или близки и роднини се акцентира върху необходимостта 

от редовното посещение на учебното заведение и реализацията му, след завършване на 

задължителната за всички български деца – образователна степен. 

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

Община Ивайловград е разработила „Общинска програма за закрила на детето”, която 

ежегодно се актуализира. 

1.4.1. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, съгласно 

препоръките на Писмо №96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН до председателите на МКБППМН – 

брой, конкретни дейности 

1.4.2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните. 

Година 

Брой реализирани програми 

за превенция на 

противодействие на детското 

асоциално поведение 

Брой лица, 

обхванати от 

информационни 

кампании за 

предотвратяване 

на асоциалното 

поведение сред 

децата 

Брой консултирани 

деца и семейства 

чрез МКБППМН 

2013 - - - 

2014 - - - 

2015 - - - 

2016 - - 1 

 



 

1.4.3. Задачи по Плана за действие за реализация на Национална стратегия за борба с 

наркотиците /2014-2018 г./ 

 работа в училищата – във всички класове се провеждат беседи в час на класа по теми, 

свързани с превенцията за вредата от употребата на наркотици и наркоманията като вид 

и степен на зависимост. 

 отбелязване на 31 май – световен ден за борба срещу тютюнопушенето – беседи в час 

на класа. 

 Проведена беседа за вредата на наркотичните вещества и тяхното въздействие върху 

организма и наркоманията, като вид, степен и форма на зависимост – в час на класа. 

Обучен

ия на 

специал

исти и 

доброво

лци по 

превенц

ия на 

нарком

аниите 

Програм

и и 

проекти 

за 

превенци

я на 

рисковот

о 

поведени

е за 

употреба 

на 

наркотоц

и 

Програми 

за работа 

със 

семейства 

в риск и 

рискови 

групи деца 

Брой 

консултира

ни деца и 

родители 

във връзка 

с 

употребата 

на 

наркотици 

Издаване 

и 

разпростр

анение на 

информа

ционни 

материал

и 

Брой 

информаци

онни 

кампании 

и програми 

по 

превенция 

на 

наркомани

ите 

Брой лица 

обхванати 

в 

информаци

онните 

кампании 

и 

превантив

ните 

програми 

Провежда

не на 

проучван

ия за 

нагласите 

за 

употреба 

на 

наркотич

ни 

вещества 

Брой 

лица 

обхванат

и в 

проучван

ията 

- - - - - - - - - 

 

1.4.4. Дейности по Национална програма за предотвратяване трафика на хора.  

 На територията на община Ивайловград не са издавани информационни материали по 

темата трафик на хора.  

 В училищата се провеждат беседи в час на класа на теми свързани с трафик на хора, 

конфликт със законите, склоняване към проституция, към пласиране на наркотици и др. 

1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, свързани с 

жп-транспорта в съответствие с писмо № 71/25.09.2007 г. на ЦКБППМН до председателя 

и секретарите на МКБППМН: 

В община Ивайловград не съществува жп-комуникация.   

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 Ивайловград няма забелязани или установени 

непълнолетни, принадлежащи към организации с екстремистки или радикален характер.  

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

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

Местната комисия не е насочвала деца, извършители на противообществени прояви 

към Дирекция „Социално подпомагане“ и отдел „Закрила на детето“. 



 

В община Ивайловград няма малолетни и непълнолетни настанени във Възпитателни 

училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) или в поправителни 

домове.  

На територията на община Ивайловград няма малолетни и непълнолетни пребивавали 

във Възпитателни училища интернати (ВУИ) и социално-педагогически интернати (СПИ) или 

в поправителни домове, условно осъдени за продължаване на образованието. На това се дължи 

липсата на поименен регистър на всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината, 

освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени съгласно Указанието на 

ЦКБППМН. 

 Подкрепа при намиране на работа и уреждане на битови проблеми при младежи с 

противообществени прояви оказва кмета на община Ивайловград. 

4. МКБППМН към Община Ивайловград се информира за осъдените условно 

непълнолетни чрез:  

 Справка в деловодството на Районен съд – Ивайловград.  

За отчетния период няма непълнолетни осъдени условно, както и осъдени непълнолетни на 

пробационен надзор. 

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

МКБППМН за организиране на възпитателни грижи. 

    - Няма такива. 

6. Мерки за съдействие на органите по образованието за обхващане на подлежащите на 

задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище: 

 участие в срещи с родители и техните деца, в които им е разяснявано, че е 

задължително посещението на децата им в учебните заведения до навършването им на 

16 – годишна възраст. Освен това консултациите с тях продължават, с цел придобиване 

на определена образователна степен от техните деца и предимствата пред тях.  

 участие в работни срещи в училищата с училищните комисии за превенция при 

разглеждане поведението и проблемите на ученици с много безпричинни отсъствия от 

учебното заведение.  

За отчетния период няма отпаднали подлежащи на задължително образование. 

7. Дейности за контрол и подпомагане на родителите, настойниците и попечителите, 

които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

 Най–често срещаната дейност е консултация на родителите, които задължително 

трябва да се научат да разбират детето, да станат негов приятел или посредник в процеса на 

формиране на самостоятелна личност /изтъкване на положителните личностни качества на 

детето/, което търси своето място в обществото /неговото идентифициране в групата/. 

III. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

През отчетната 2016 година бяха образувани четири възпитателни дела, след постъпили 

преписки от Районна прокуратура Ивайловград, с постановление за отказ да се образува 

досъдебно производство и предложение да се приложат възпитателни мерки по ЗБППМН. 

Местната комисия не е срещнала проблеми при образуването и разглеждането на 

възпитателните дела. Няма случай, в който представители на ДСП – ОЗД да не са участвали 

при разглеждането на възпитателните дела. Няма отменени решения и обжалвани мерки пред 

Районен съд - Ивайловград. През 2016 г. са били разглеждани повече от едно възпитателно 

дело. За отчетния период са изпълнени наложените възпитателни мерки и не се е налагало 

използване на чл. 25 от ЗБППМН. 

Делата бяха образувани срещу четири непълнолетни лица.  



 

Първото възпитателно дело, за което доказателствени материали са събрани и 

окомплектовани от предишния състав на комисията по ЗБППМН, от които се установява, че е 

била извършена кражба на един брой брадва от училищния инвентар на ОУ „Св. св. Кирил и 

Методий” село Свирачи. С решение на състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН, на 

непълнолетното лице, бе наложена възпитателна мярка „Предупреждение”, съгласно чл. 13, 

ал. 1, т. 1 от ЗБППМН. Мотивите са, че деянието е извършено поради увлечение и лекомислие, 

което прави деянието с ниска степен на обществена опасност. Поради това се смята, че 

възпитателната мярка „Предупреждение” ще окаже своя възпитателен ефект. 

Второто възпитателно дело, за което доказателствени материали са събрани и 

окомплектовани от предишния състав на комисията по ЗБППМН, от които се установява, че е 

била извършена кражба на два броя телефони от непълнолетно и малолетно лице, съответно 

от село Железино и село Кобилино. С решение на състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от 

ЗБППМН, на непълнолетното лице бяха наложени възпитателни мерки „Предупреждение”, 

съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и „Задължаване да се извини на пострадалите”, съгласно чл. 13, ал. 

1, т. 2 от ЗБППМН. Мотивите са, че деянието е извършено поради лекомислие и с оглед на 

възрастта на лицето.  

От събраните и проверени по третото възпитателно дело доказателствени материали се 

установи, че е извършена кражба от непълнолетно лице на eдин брой врата от сградата на 

старото кметство в село Железино. С решение на състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от 

ЗБППМН, на непълнолетното лице, бе наложена възпитателна мярка „Предупреждение”, 

съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН. Мотивите са, че деянието е извършено поради 

увлечение и лекомислие, непълнолетният няма криминални прояви, предал е доброволно 

откраднатата врата и в предвид на ниската степен на обществена опасност от деянието, 

Комисията счита, че наложената възпитателна мярка ще въздейства положително върху 

непълнолетното лице.. 

Четвъртото възпитателно дело, чиито доказателствени материали са събрани и 

окомплектовани и от които е видно, че е бил извършен системен физически и психически 

тормоз от непълнолетно лице от село Железино и малолетно лице от село Нова ливада върху 

малолетен от село Железино, и тритте ученици в ОУ „Св. св. Кирил и Методий” село 

Железино. С решение на състава на комисията по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН, на непълнолетното 

лице, бе наложена възпитателна мярка „Предупреждение”, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от 

ЗБППМН, а на малолетното лице, бе наложена възпитателна мярка „Предупреждение”, 

съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН. Мотивите са, че деянието е извършено поради 

лекомислие, а деянието не представлява голяма обществена опасност. 

 

Делата бяха образувани и разгледани 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 възпитателните дела 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. 

 

Таблица със статистика за 2016 г.  и предходни години 

 

Година 

Брой 

престъпления 

извършени 

от 

малолетни 

Брой 

малолетни 

извършители 

Брой 

престъпления 

извършени от 

непълнолетн

и 

Брой 

непълнолетн

иизвършител

и 

2016 1 1 4 4 

2015 1 1 3 3 

2014 2 1 - - 

2013 - - 1 1 

2012 1  5 2 2 

      



 

2011 2  6 1 5 

      

2010 -  - 5 5 

2009 1  3 5 3 

2008 1  1 7 4 

 

IV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ  

Към МКБППМН в Община Ивайловград не са създадени помощни органи. 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

За 2016 г. в община Ивайловград не са назначавани обществени възпитатели.  

12.2. Таблица 

Година 

Плануван бр. общ. 

възпитатели, 

утвърден от МФ по 

закона за 

държавния бюджет. 

Реално усвоени 

бройки обществени 

в-ли за съответната 

година. 

Изразходвани 

средства по Наредба 

№ 2 на ЦКБППМН 

2016 2 - - 

2017 2 

Прогноза за 2018 3 

 

VI. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН:  

На терирорията на общината няма ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 

безнадзорни деца, над които Местната комисия да упражнява контрол.  

В община Ивайловград питейните и хазартни заведения са ограничен брой. Малолетни 

и непълнолетни лица там не се допускат. 

На територията на община Ивайловград няма скитащи и просещи деца. 

VII. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И ЦЕНТРАЛНИ 

ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО 

НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И РАЗВИТИЕ. 

Не са правени предложения. 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН 

 Мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционно-възпитателна 

дейност на територията на общината са резултат от доброто взаимодействие със органите на 

образованието, читалище „Пробуда 1914” Ивайловград, Дирекция „Социално подпомагане” 

отдел „Закрила на детето”, Районно управление „Полиция” - Ивайловград 

 

1. Информирани и здрави: 

 

 Лекция по повод Световния ден за борба със СПИН. 

 

2. Културни дейности:  



 

СУ „Христо Ботев” Ивайловград 

 Учебен театър; 

 Клуб за ООН на СУ "Христо Ботев"; 

 Извънкласна дейност „Народни танци” – участия в общински и училищни 

мероприятия, гостувания; 

 Извънкласна дейност „Екология” – участия в общински и училищни мероприятия, 

гостувания; 

 Пролетно великденско надиграване; 

 Ден на ученическото самоуправление; 

 Отбелязване на Международния ден на френския език. 

 

НЧ „Пробуда 1914” Ивайловград 

 

 Клуб “Приятели на книгата”; 

 Арт школа – практически занимания и свободно творчество в демонстрационните 

работилници. 

 Театрална група. 

  

IX. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 

 Няма организирани обучителни семинари от Местната комисия. През изминалата 

година секретарят на МКБППМН е участвал  в квалификационни занятия на ЦКБППМН. 

X.  Плануваните за 2016 г. средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнагрждение на 

членовете на МКБППМН. 

-  Плануваните за 2016 г средства по наредба № 3 са  в размер  на 500лв. 

- За 2016 г. са изплащани възнаграждения на членовете на МКБППМН в размер на 149 лв. на 

съставите по чл. 11, ал. 2, на член на МКБППМН, който изготвя доклад по чл.16, ал. 4, т. 2 и за 

протоколчик по чл. 20, ал. 8 от ЗБППМН. 

XI. Финансова прогноза за дейността на местната комисия за БППМН през 2017 г.  

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2016 г. – общо (в лева) 

Изразходвани средства 

по ЗДБ за МКБППМН 

за 2016 г. – общо (в 

лева) 

Получени средства по 

ЗДБ за МКБППМН за 

2017 г. – общо (в лева) 

Необходими средства 

за 2018 г. – общо (в 

лева) 

9980 149 10180 14980 

 

XI. ВАШИТЕ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. 

XII. ТЕЛЕФОНИ  И ИМЕЙЛИ ЗА КОНТАКТ: 

Председател МКБППМН: Красен Кръстев – служебен телефон: 03661/60-90 

Секретар МКБППМН: Веселин Георгиев – служебен телефон: 03661/60-90  

Дирекция „Социално подпомагане” Ивайловград: Елена Стефанова – директор, служебен 

телефон: 03661/65-97 

Отчетът на МКБППМН – Община Ивайловград за  2016 г. е изготвен, във връзка 

изисквания на писмо с изх. № РД–30-И-39/18.12.2015 г. на ЦКБППМН на осн. чл. 7, ал. 2 от 

ЗБППМН.  


