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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 2012 година 

Община Ивайловград 

 
 

1. Организационно състояние на Местната комисия за БППМН – 

община Ивайловград : 
 

Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни – община Ивайловград е създадена съобразно разпоредбите на ЗБППМН. 

Състои се от десетина членове.  

 

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 2012 година  бяха образувани три възпитателни дела 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. 

В сравнение с 2011 г. през 2012 г. образуваните възпитателни дела са с три по-малко, 

като същите бяха срещу 6 малолетни и 2 непълнолетни момчета, както следва: 

Възпитателно дело №1: 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 бяха наложени две 

възпитателни мярки  - „Предупреждение” и „Извършване на определена работа в полза на 
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обществото”, в размер на 20 ч., съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 и т. 10 от ЗБППМН. Мотивите за 

това решение са, че деянието е извършено поради лекомислие и ниска култура, то е с ниска 

степен на обществена опасност, но е повторна проява на непълнолетния, разглеждана от 

МКБППМН, поради което се налагат две възпитателни мярки. 

Възпитателно дело №2: 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  - „Предупреждение”, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН. Мотивите 

за взетото решение са, че деянието е извършено поради лекомислие и увлечение, то е първо 

за лицето, не е обсъждано друг път по ЗБППМН, но предвид това, че деянието е наказуемо, 

деецът е санкциониран по същия закон. 

Възпитателно дело №3: От събраните и проверени по възпитателното дело доказателствени 

материали се установи, че са нанесени щети на обект-общинска собственост от шест 

малолетни момчета. С решение на състава на комисията по чл.11, ал. 2 от ЗБППМН, на пет от 

тях беше наложена възпитателна мярка  - „Предупреждение”, съгласно чл. 13, ал. 1, т. 1 от 

ЗБППМН, а за шестото дете, съставът не налага възпитателна мярка, тъй като същото не е 

участвало в извършването на деянието. Мотивите за взетото решение са, че постъпката на 

децата е поради лекомислие, следствие на ниската възраст, както и липса на преценка за 

последиците от извършеното. Нанесената щета е възстановена от родителите на децата. 

Всички дела 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 извършителите, 

както и заинтересованите лица и институции бяха уведомявани в срок за взетите решения и 

за наложените възпитателни мерки и получиха копия от тях. 

Според данните на РПУ през периода I-ХІІ.2012 г. броят на разкритите престъпления 

са 3: едно престъпление извършено от пет малолетни лица и две извършени от две 

непълнолетни лица.  

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.  

 Тук прилагам таблица със статистика за настоящата и предходни години 

 
Година Бр.престъпления 

извършени от 

малолетни 

Брой 

малолетни 

извършители 

Брой 

престъпления 

извършени от 

непълнолетни 

Брой 

непълнолетни 

извършители 

2012 1 5 2 2 

2011 2 6 4 5 

2010 - - 5 5 

2009 1 3 5 3 

2008 1 1 7 4 

 

През отчетния период в Районното управление „Полиция” в Ивайловград няма 

регистриран случай задържане и употреба на наркотични и упойващи вещества от малолетни 

или непълнолетни лица .  
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Въпреки официалните данни проблемът с употребата на НУВ вещества от малолетни 

и непълнолетни стои с пълна сила и в тази връзка определено 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. Такава бе приета и за 2012 г. на 

заседание на Общински съвет – Ивайловград. 

 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 2012 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 ангажираме вниманието и младежката енергия на 
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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  

На 7 ноември 2012 г. ученици от 9-12 клас на СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград 

бяха информирани за вредата от тютюнопушенето и употребата на наркотични вещества. 

Превантивната дейност е част от националната здравна кампания, насочена към намаляване 

употребата на психотропни вещества сред младите хора и срещу тютюнопушенето на 

Министерството на здравеопазването. Те се срещнаха с психолога Красимира Богданова – 

специалист от Регионалната здравна инспекция. Посланието „ЖИВОТЪТ Е БЕЗЦЕНЕН! НЕ 

ГО ЗАМЕНЯЙ С ДРОГА!” достигна до учениците чрез подходящи видеоматериали. Преди 

това д-р Александров – специалист в Регионална здравна инспекция – гр. Хасково - изнесе 

лекция за туберколозата, диагнозата и нейното разпространение. 
 

2. СЪСТЕЗАНИЕ "АЗ ОБИЧАМ ДА СПОРТУВАМ" 

На 30 октомри 2012 г. се проведе спортният празник “Аз обичам да спортувам”, в 

който взеха участие учениците от началните класове. Всеки клас се представи с по два 

отбора. Във физкултурния салон на гимназията учениците показаха своите спортни умения. 

Игрите бяха особено привлекателни, забавни и вълнуващи за децата, което се виждаше от 

техните усмихнати лица. 
  

3. ФУТБОЛЕН ТУРНИР 

Проведен бе и турнир по футбол за „Купата на Ивайловград”. Срещите бяха 

оспорвани и също се радваха на интерес от младите хора. 
 

4. ВОЛЕЙБОЛЕН ТУРНИР 

В рамките на програмата, посветена на празника на Ивайловград бе организиран 

турнир по волейбол. Турнирът премина при голям интерес с участието на шест отбора. На 

победителите бяха връчени награди. От 09 октомври 2012 г. стартира и вътрешноучилищното 

първенство по волейбол.  
 

5. От 28.09.2012 г. до 29.09.2012 г. ученици от 6 и 7 клас на СОУ “Христо Ботев” – гр. 

Ивайловград и г-н Желязко Георгиев – учител по математика, бяха част от участниците в 

двудневния обучителен лагер в Минерални бани, обл. Хасково. Обучението бе част от 

информационната кампания „В борба с природните стихии”.Учениците се запознаха по-

подробно с превенцията и управлението при бедствия и аварии, пожари и други извънредни 

ситуации. Те „гасиха пожар”, учиха се как да дават първа помощ на пострадал човек под 

зорките очи на представители на РИО – Хасково, Областната противопожарна служба и БЧК, 

които са партньори в програмата. Целта на това двудневно обучение бе  децата да усвоят 

т.нар. златни правила за оцеляване при бедствени ситуации и аварии. Информационната 

кампания и обучителният лагер за деца „В борба с природните стихии“ са част от 

Национална програма за изграждане на работеща система и координация с цел превенция и 

защита на хората при бедствия. 
 

6. 1 ДЕКЕМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН ЗА БОРБА СЪС СПИН  

В навечерие на Световния ден за борба със СПИН – 1 декември ученици от 11 а клас 

съвместно с училищния фелдшер и медицинска сестра проведоха информационна кампания 

сред учениците. 

7. ПРИЕМНАТА ГРИЖА – ВСИЧКИ ИМАМЕ ГРИЖАТА  

Ученици от СОУ „Христо Ботев” – гр. Ивайловград, доброволци на Българския 

младежки червен кръст, проведоха информационна кампания в училище за приемната грижа. 

Мотото на кампанията бе „Приемната грижа – всички имаме грижата”.  
 

http://www.sou-hristo-botev-ivaylovgrad.org/index.php?option=com_k2&view=item&id=305:???????????-?-??????&Itemid=82
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8. На 16 ноември ежегодно се отбелязва Международният ден на толерантността. 

Ученици от 4 клас на СОУ „Христо Ботев”, участници в извънкласната форма художествено 

слово с ръководител Маргарита Чичева, отбелязаха Деня на толерантността с „Приказка за 

цветовете и приятелството”  в стихове и песни по общинското радио. 
 

9. 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. 
 

10. Лекция за учениците от 7 и 8 клас на тема: „Справяне с различни видове тормоз, 

кибертормоз”. 
 

11. 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 
 

12. Провеждане на семинар на тема „Притеснения, страхове, тревожности и търсене на 

помощ” /7-11 клас/. 
 

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 Общинска 

администрация и РУ „Полиция” Ивайловград. В превантивната работа срещаме подкрепата 

на общината при организирането на спортни празници, викторини, конкурси. 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 О В, утвърдени 

от М Ф по Закона за държавния 

бюджет 

Реално усвоени бройки  

О В за съответната година 

Изразходвани средства по 

Наредба №2 на 

 Ц К Б П П М Н  

2010 3 - - 



 6 

2011 3 3 1598.76 

2012 2 - - 

Прогноза за 

2013 

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 2012 г. секретарят на МКБППМН взе участие в 2 обучителни семинара, 

организирани от ЦКБППМН. Целта на първия семинар, който се проведе на 08.05.2012 г. в 

гр. Хасково, беше повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата на 

обществените възпитатели. Вторият обучителен семинар за квалификация на специалисти от 

системата за БППМН се проведе в дните 16-18.05.2012 г. в гр. София. 

 
 

Проект за необходимите средства за издръжка на 

МКБППМН – гр.Ивайловград за 2013г. 

 

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/ 

        2 

         

   6 399 354     230     0 6 983 

                                         
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 


