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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, Общинската
(районната) комисия всяка година представя отчет за дейността си пред кмета,
Общинския съвет и Ценралната комисия за БППМН.
При подготовката на доклада за 2017 г., следва стриктно да се
спазват следните указания:
А. ВСИЧКИ ДАННИ В ТАБЛИЦИТЕ, КАКТО И ОТГОВОРИТЕ НА
СВОБОДНИТЕ ВЪПРОСИ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ НА
КОМПЮТЪР, КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ДОБАВЯТ ТОЛКОВА
РЕДОВЕ, КОЛКОТО Е НУЖНО.
Б. С ОГЛЕД ПРЕДСТОЯЩАТА КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ
СЛЕДНАТА СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ:

ДОКЛАД на МКБППМН гр. СЛИВЕН за
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2017 г.
І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия:
1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните
лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН).
На основание чл.7, ал. 2 от ЗБППМН е определен съставът на Местната
комисия, който се състои от:
Председател
Пепа Димитрова-Чиликова – Заместник кмет „Хуманитарни дейности”
Секретар – Лилия Радева – щатен секретар, в трудови правоотношения, няма
промяна след влязлото в сила ПМС 51/2006.
Членове : - представители на институции, имащи отношение към работата с
деца, превенцията на противоправното поведение и специалисти в работата с
деца в риск.
1. Виолета Стоилова – юрист
2. Митко Митев –Директор ОУ „Братя Миладинови”
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3. Таня Куманова – старши експерт „Здравеопазване” в Дирекция
„Социални дейности, здравеопазване и спорт” - община Сливен
4. Валентина Георгиева – юрист
5. Емил Николов – инспектор „Борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни” – ОДМВР - Сливен
6. Йорданка Радева – журналист
7. Костадин Славов –Директор СУ "Х.М.Пашов"
8. Лидия Димитрова – педагог ППМГ „Добри Чинтулов“
9. Виктор Паскалев - старши експерт – психолог в отдел „РК” – Дирекция
„Бюро по труда” – Сливен
10. д-р Митко Баев - инфекционист
11. Снежана Кръстева – началник на отдел „Закрила на детето” – Дирекция
„Социално подпомагане” – Сливен.
12. Соня Гегова – педагог ПГЕЕ „М. Кюри”
13. Илонка Толева – старши експерт „Приобщаващо образование“ в РУО
Сливен
14. Катя Колева – Заместник районен прокурор, Районна прокуратура
Сливен
2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН - щатен или нещатен; на
служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения
Щатен секретар, в трудови правоотношения, няма промяна след влязлото
в сила ПМС 51/2006.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в
изпълнение на следните области на дейност?
1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.
1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата.
Представители
на Местнака комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не са
вземали участие в Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система. Исканите в отчетния
формуляр данни, не са достъпни и не се предоставят на екипа на
Комисията.
Отделно от това в много училища от общината има изградена
практика на провеждането на общи родителски срещи по приоритетни
теми. На тях Секретарят на Комисията присъства, като освен
разясняването на дейността и мястото на комисията в системата от
институции, имащи отношени към децата, се разискват конкретни
проблеми в училището, включитебно обхват и задържане на ученици в
риск от отпадане. При необходимост се определя обществен възпитател в
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случаите, в които от училището преценят, че външна намеса би имала
положителен резултат.
1.1.2. 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 05.072017 г.
Представители
на Местнака комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не са
вземали участие в Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система. Исканите в отчетния
формуляр данни, не са достъпни и не се предоставят на екипа на
Комисията
1.1.4. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни
психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни
ръководители.
Брой работни
срещи за
обсъждане на
казуси (на
проблемни деца).
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Таблица 9.
Брой участия в
обучения по
превенция на
МКБППМН
1

Теми

Супервизия на активни
случаи, по които работят
училищните комисиии

За четвърта поредна година, МКБППМН организира обучения, съчетани
със супервизия на случаи, по които работят педагогическите съветници и
психолози от училищата в община Сливен. Провежда се в рамките на три дни,
като се осигурява и квалифициран супервизор, обучител. Освен обучителя,
Комисията осигурява и разходите за транспорт на участниците.
С цел максимален обхват на възникналите в процеса на работа по
случаите въпроси, на обучението винаги присъства експерт „Приобщаващо
образование“ при РУО Сливен и началник отдел „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“ Сливен. При възмоност от тяхна страна, в
обученията се включва и Заместник районен прокурор при Районна прокуратура
Сливен, член на МКБППМН и инспектор ДПС. На всеки участник се издава
удостоверение за усвоените техники и методи на работа.
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Извън това, се провеждат две методически срещи с представители на
училища, съответно в началото на първи и втори учебен срок, на които се
определят механизмите за съвместна работа, предвиждат се и се планират
промени, ако това е необходимо и се надгражда над вече доказалата се като
успешна работна практика по училищата.
1.1.5. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата.
Представете данни:
За отчетния период, представители на Комисията не са били включвани
към обществени съвети по училища.
1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на
ромските деца.
1.2.1. Превантивна работа с родители.
Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите.
Видове дейности
Бащи
Майки
Участие в родителски 450 общо обхванати
срещи по заявка на родители. Не е водена
училищните
статистика по пол
ръководства
Провеждат се основно по училищата в селата от община Сливен в
партньорство с училищните ръководства и екипи. Поставят се на обсъждане
различни теми – от нормативна уредба, през рисковете сред подрастващите, до
насилие, ПАВ, ранни бракове и други.
По отношение на задържането на учениците от рискови групи,
МКБППМН е партньор на училищата, като при възможност се определя
обществен възпитател, който да подпомогне детето и семейството, в случай, че
причината е свързана с проблеми в училище и усвояване на учебен материал. В
повечето случаи обаче, става дума за невъзможност или категоричен отказ на
семействата, децата им да продължат обучението си, изтъквайки причини,
свързани с традициите на етноса, от който произхождат или необходимостта
детето им да участва в трудовата заетост на семейството.
По отношение на здравно и сексуално образование, МКБППМН реализира
редица превантивни програми във всички училища, свързани със здравната
култура, социални и хигиенни умения, проблеми на пуберитета и други при
конкретни заявки от училища, които не са част от списъка ни.
По отношение на ранните бракове и отговорното родителство, и през 2017
г. представители на МКБППМН взеха участие в нарочни родителски срещи, а в
случаите на осъдени непълнолетни за деянието бяха определяни обществени
възпитатели медицински специалисти или социални работници, които да
подпомогнат младите родители. По превенцията основно работят НПО на
територията на община Сливен.
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1.2.2. Дейности по превенция на престъпността, здравно и сексуално
образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно
родителство и др.
Таблица 11.
Брой мероприятия за превенция на
Теми
престъпността
1
Програма за превенция на
противообществените прояви
1
Програма за повишаване на
правовата култура сред
подрастващите
Общо обхванати ученици по горепосочената дейност - 330
Таблица 12.
Брой мероприятия за превенция на
употребата на наркотични
вещества, алкохол и тютюнопушене
1
1

Теми

Програма за превенция употребата на
ПАВ
Програма за превенция употребата на
алкохол

Общо обхванати ученици по горепосочената дейност - 520
Таблица 13.
Брой мероприятия за превенция на
трафика на хора

Теми

На територията на община Сливен функционира Местна комисия за
борба с трафика на хора. МКБППМН е партньор при необходимост за работа по
конкретни случаи
Таблица 14.
Брой мероприятия за превенция на
противообществени прояви и
престъпления по жп-транспорта

Теми

През 2017 г. няма постъпили преписки в МКБППМН, включващи този
род прояви. През 2017 г не са провеждани тематични срещи с училища,
съвместно с Транспортна полиция, но при посещение основно в селата от
община Сливен винаги се е отделяло нужното време и за тази тема, като риск
основно по отношение на децата.
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Таблица 15.
Брой програми на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците
Брой проекти на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците
Брой проведени общински
стратегии на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците

Теми

През 2017 г. Комисията и програмите, по които работи са заложени към
общинските такива. В проекти екипът не е вземал участие
Таблица 16.
Брой спортни мероприятия
Теми
1
Пролетен футболен турнир
1
Есенен футболен турнир
Провежда се в извънучебно време, за четвърта поредна година, основно
съботно-неделни дни, два пъти в годината. Участие в него вземат ученици от 12
училища от селата в община Сливен, гр. Кермен и ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий“ в кв. Речица. За провеждането му целогодишно се подготвят повече
от 200 ученици от 5 до 7 клас, като най-добрите 12 от тях от всяко училище,
вземат участие в двубоите в групите. Победителите в групите и вторият по
показатели отбор, некласирал се на първо място, определят финалната четворка.
За всеки от класиралите се на първите три места участници се осигурява медал,
а за отбора купа и парична награда, която да подпомогне реализирането на
дейността.
Таблица 17.
Брой мероприятия за здравно
Теми
образование
1
Програма за повишаване на
социалните и хигиенни умения
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
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Таблица 18.
Брой мероприятия за сексуално
Теми
образование
1
Какво не/знаем за пуберитета?
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
Таблица 19.
Брой мероприятия за превенция на
Теми
ранни бракове
1
Програма за повишаване на
родителския капацитет /насочена
основно към родители от ромски
произход/
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
Таблица 20.
Брой обучения за отговорно
Теми
родителство
12
Програма за повишаване на
родителския капацитет /насочена
основно към родители от ромски
произход/
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
И през 2017 г. МКБППМН организира и заложи в плана си за работа
конкретни дейности, свързани приоритетно с ромските деца, тяхното
социализиране и подпомагане.
Осигурен бе треньор по футбол, който провеждаше ежеседмични
тренировки с ученици, редовно посещаващи учебни занятия, като включването
в тренировките бе стимул за тях. Успоредно с това, най – изявените, участваха в
турнири на областно ниво към БФС, като им бе осигурен транспорт, футболни
екипи и помощни пособия.
1.2.3. Работа със здравни медиатори, НПО, ромски лидери и
семейства.
Таблица 21.
Брой обучение съвместно със
Теми
здравни медиатори
През отчетна 2017 г. не са реализирани.

8
Таблица 22.
Брой мероприятия с НПО

Теми

През отчетна 2017 г. не са реализирани.
Таблица 23.
Брой съвместни дейности с ромски
лидери

Теми

През отчетна 2017 г. не са реализирани.
Таблица 24.
Брой обучения на ромски семейства
Теми
12
Насилието! Разпознаване, реакция,
превенция!
Реализират се в училищата от селата в община Сливен
1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
Родители
Бащи
Майки

Таблица 25.
Настойници
Мъже
Жени

Попечители
Мъже
Жени

В Консултативен кабинет към МКБППМН са преминали 197 родители
и/или попечители на деца от общината. Не е водена статистика по
горепосочените показатели.
1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители,
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си.
Таблица 26.
Участници
Брой дейности
Вид дейности
Родители
Настойници
Попечители
Както бе описано и по горния показател, Консултативен кабинет към
МКБППМН са преминали 197 родители и/или попечители на деца от общината.
На всеки от тях е оказана необходимата подкрепа по конкретен проблем, по
който са потърсили съдействие. В 69 от случаите е продължила работата на
обществените възпитатели със семейството до пълното отстраняване на
конкретната заявка.
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1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под
настойничество и попечителство – няма случаи, отговарящи на показателя

Общ
брой
деца

Таблица 27.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

В МКБППМН не постъпва информация по посочения показател.
1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия.
Теми

Таблица 28.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Брой социални
мероприятия

Теми

Таблица 29.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Брой здравни
мероприятия

Теми

Таблица 30.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Брой образователни
мероприятия

И през 2017 г. Комисията продължи да работи по иновацията, въведена в
организацията на работата си с училищата и по-конкретно в реализирането на
превантивните си дейности. Всяко от 28-те заявили дейности училища, бе
включило приоритетно за своите ученици дейности, които отговарят на техните
потребности и интереси. Основно в училищата от селата в община Сливен бяха
заложени и дейности по горепосочените индикатори.
Приблизителният брой на обхванатите деца е 1800, като не е водена
статистика по възраст.
1.4. Дейност по изпълнение на национални и общински планове
и програми:
1.4.1. Национални стратегии.
Брой национални
стратегии

Теми

Таблица 31.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни
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1.4.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието
между деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН
до председателите на МБППМН.
Брой общински
стратегии и
програми

Теми

Таблица 32.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

И през 2017 година, МКБППМН Сливен заложи на реализирането на
превантивни програми сред учениците с цел повишаване тяхната
информираност за рисковете, които ги заобикалят и повишаване на знанията им
относно законовата отговорност, която носят предвид възрастта, в която се
намират. Успоредно с това се разработиха нови такива, залагащи повече на
позитивното у децата, тяхното израстване като личности и мотивиране на
успеха в ежедневието им.
Дейността е включена и в Общинската програма, където МКБППМН е
фиксирала точно своята дейност по всеки един от показатели, залегнали в нея.
1.4.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на
малолетните и непълнолетните, преминали през програми за превенция и
информационни кампании.
Както бе описано по-горе и през 2017 г. Комисията продължи да работи по
иновацията, въведена в организацията на работата си с училищата и поконкретно в реализирането на превантивните си дейности. На всяко училище на
територията на общината се предостави възможността да определи своите
превантивни дейности, предвид спецификата на децата, тяхната възраст,
принадлежност, етнос и интереси. Това доведе до различни на брой и вид
превантивни дейности във всяко училище, като приблизителния брой на
обхванатите и в двата учебни срока ученици е близо 8400. Инициативите,
подадени в графика включваха от отбелязването на годишнини на училища,
през спортни мероприятия, честване на превантивни дати от календара, до
беседи, дискусии, дебати по наболели теми и посещения на културнотуристически обекти на територията на община Сливен и страната.
Таблица 33.
Участници деца
Брой реализирани програми за
малолетни
непълнолетни
превенция и противодействие на
детското асоциално поведение мъже жени
мъже
жени
28
Обхванати са над 8400 ученика. Не е водена статистика по пол и възраст.
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Таблица 34.
Участници деца
Брой деца, обхванати от
малолетни
непълнолетни
информационни кампании за
предотвратяване на асоциалното
мъже жени
мъже
жени
поведение
16
Реализират се на територията на училищата по интерес и желание на
всеки от класовете. Обхванати приблизително 4200 ученика по различните теми
през отчетния период.
ПРОГРАМА

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Брой
посещения
по училища
Програма,
посветена
на 15
толерантността,
насочена
към
ученици от различните етапи на
средното образование
Програма, акцентираща върху темата 1
„Какво /не/ знаем за пуберитета?”
Програма
за
превенция
на 3
противообществените прояви
Програма за превенция употребата на 4
алкохол
Програма
за
превенция
на 20
наркотичните зависимости
Програма за превенция на насилието 28
и агресията сред подрастващите
Програма за превенция на рисковото 19
поведение и опасностите в интернет
Програма за повишаване социалните 5
и хигиенни умения
Програма за превенция на ПТП с 5
участие на подрастващи
Програма за повишаване правовата 11
култура
и
отговорностите
у
подрастващите
Неоспорими истини за трудните 6
моменти в живота и как да се
справим с тях.
Проблемите и въпроси, които ще 3
променят начина ,по който мислите
за тях.
Умеем ли да общуваме?-Истини за 31
връзките ни с хората.

Приблизителен
брой обхванати
ученици
360

24
72
96
480
660
456
120
120
264
144
72
744

12
14
15
16

Как да съхраним и използваме 5
позитивно енергията си.
Позитивни мисли и емоции, полезни 11
за нашето развитие и здраве.
Зад видимия външен вид
8
общо 175

120
264
192
4188

1.4.3.1. Брой консултирани деца и родители от МКБППМН и
нейните органи.
Таблица 35.
Възраст
малолетни
непълнолетни
Общ брой
консултирани деца
мъже жени
мъже
жени
197
Не е водена статистика по тези показатели. Има случаи, в които
потърсилите помощ настояват да останат анонимни.
1.4.3.2. Брой консултирани деца, съвместно с родители им, от
МКБППМН и нейните органи.
Таблица 36.
Възраст
Общ брой
малолетни
непълнолетни
консултирани деца,
съвместно с
мъже жени
мъже
жени
родителите им
197
Не е водена статистика по тези показатели.
1.4.4. Задачи по Плана за действие за реализация на Националната
стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.).
Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в
Писмо № РД-30-И.04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН.
Таблица 37.
Теми
Участниц
Участници
Брой
и
непълнолетни
информационни
кампании по
родители
превенция на
наркоманиите,
употреба на
алкохол и
тютюнопушене
1
Превенция употребата на ПАВ
Приблизително
сред подрастващите
460
1
Превенция употребата на
Приблизително
алкохол сред подрастващите
90
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Брой програми за
превенция на
рисково поведение
за употреба на
наркотици
1

Таблица 38.
Теми

Превенция употребата на
ПАВ сред подрастващите

Участници
родители

Участници
непълнолетни

-

460

Таблица 39.
Теми Участници
Брой проекти за превенция на
рисково поведение за употреба на
родители
наркотици

Участници
непълнолетни

МКБППМН не взема участие в разработването на външни проекти
Брой програми за
работа със
семейства в риск.
1

Таблица 40.
Теми
Провеждане на съвместни
родителски срещи по
конкретна проблематика.

Участници
родители

Участници
непълнолетни

Приблизително 260

Таблица 41.
Брой проекти за работа със семейства Теми Участници
в риск.
родители

Участници
непълнолетни

МКБППМН не взема участие в разработването на външни проекти
Таблица 42.
Брой програми за работа с рискови
Теми Участници
групи деца.
родители

Участници
непълнолетни

Таблица 43.
Брой проекти за работа с рискови
Теми Участници
групи деца.
родители

Участници
непълнолетни

МКБППМН не взема участие в разработването на външни проекти
По горепосочените показатели се работи съвместно с отдел „Закрила на
детето“, Комплекс за социални услуги за деца и семейства и Център за социална
рехабилитация и интерграция, на територията на община Сливен. При
установяване на риск от горепочения спектър, детето се насочва директно към
някоя от цитираните услуги, предвид програмите, които всяка от тях реализира
и конкретната потребност на детето и семейството.
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Таблица 44.
Брой консултирани деца във
връзка с употребата на
наркотици.

Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

16

жени
9

7

Таблица 45.
Възраст
малолетни
непълнолетни
Брой консултирани деца във
връзка с употребата на
алкохол.
мъже жени
Мъже жени
4

4
Таблица 46.
Възраст
малолетни
непълнолетни

Брой консултирани деца във
връзка с употребата на
тютюпушене.
мъже

жени

мъже

жени

Таблица 47.
Брой деца, консултирани съвместно
Брой съвместни консултации
с родители, във връзка с употребата на
наркотици и алкохол.
20
Приблизително 120
Консултирането по горепосочените проблеми се извършва в
Консултативния кабинет към комисията. Подадената бройка е ориентировъчна,
тъй като предвид спецификата на проблема, част от родителите и техните деца
желаят да останат анонимни.
Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали.
Видове (плакати, брошури,
Тираж
Теми
флаери, др.).
Работи се с предварително
По всяко от посочените
подготвени презентации
и
теми,
част
от
филми
превантивната работа на
Комисията
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Брой проведени
проучвания за нагласи
за употреба на
наркотични вещества,
алкохол и
тютюнопушене.

Таблица 49.
Теми Участници Участници
родители малолетни

Участници
непълнолетни

На територията на община Сливен функционира Общински съвет за
наркотични вещества, в чиито приоритети са горепосочените показатели.
МКБППМН е част от неговата работа и съдейства чрез конкретни дейности, за
които ежегодно изпраща своите доклади и показатели.
От страна на Комисията и обществените възпитатели се работи
индивидуално с малолетни и непълнолетни, превантивно или с наложени
възпитателни мерки, за които е налична информация за употреба на ПАВ или
рискова приятелска среда.
1.4.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и
противодействие на трафика на хора:
1.4.5.1. Програми за превенция.
Брой програми за
превенция

Таблица 50.
Теми Участници Участници
Участници
родители малолетни непълнолетни

На територията на община Сливен функционира Местна комисия за
борба с трафика на хора. МКБППМН е партньор при необходимост за работа по
конкретни случаи
1.4.5.2. Информационни кампании:
Брой
кампании

Теми

Таблица 51.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

1.4.6. 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: - През
последните две години не са получавани сигнали и преписки, отговарящи на
горепосочения показател
Таблица 52.
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”.
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО
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2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционновъзпитателна работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат
към организации с екстремистки или радикален характер.
Таблица 53.
Брой дейности по разпознаване, идентификация
и корекционно-възпитателна работа с
непълнолетни, които споделят идеи или
принадлежат към организации с екстремистки
или радикален характер

Теми

Участници
непълнолетни

През отчетния период МКБППМН не е работила по случаи, отговарящи
на горепосочения показател
2.1. Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи
или принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити
престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на
екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.

Общ
брой
деца

Таблица 54.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

Няма данни по горепосочените показатели за отчетния период
2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършващи
противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и
етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи,
или членство в радикални групи и организации.

Общ
брой
деца

Таблица 55.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

Няма данни по горепосочените показатели за отчетния период
2.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и
брой на техните малолетни и непълнолетни извършители.
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Общ
брой
деца

Таблица 56.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

Няма данни по горепосочените показатели за отчетния период
2.4. Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати
резултати - няма
3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със
социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от
помощ (чл. 10 от ЗБППМН) – представители на отдел «Закрила на детете»
присъстват при разглеждането на всяко едно възпитателно дело.При
необходимост и по преценка на социалния работник след разглеждано дело
е последвало самосезиране от страна на отдела. По всеки случай, по който
се работи от обществените възпитатели, се обменя информация отново с
отдел „Закрила на детето“ и при необходимост се сезира за последващи
действия.
Таблица 57.
Брой дейности

Теми
Таблица 58.

Брой инициативи

Теми

3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН
към Дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето
(ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Общ брой
деца
насочени от
МКБППМН

Таблица 59.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

През отчетния период не е имало насочени деца към отдел „Закрила на
детето“. Изключения правят случаи на деца от вече закрития СПИ в с.
Драгоданово и настанени с мярка за закрила деца в намиращите се на
територията на град Сливен Центрове за настаняване от семеен тип.
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3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни
домове.
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени
непълнолетни.:
МКБППМН определя обществен възпитател за периода на ваканциите на
малолетни и непълнолетни от община Сливен. Проследява се тяхното
поведение, съдейства се по конкретно възникнали въпроси и проблеми. След
освобождаване, поради изтичане срока на престой в СПИ и ВУИ, отново се
определя възпитател, чиято основна цел е ресоциализацията на детето и
насочването му, при възможност, към училище и включването му в учебен
процес. Съдейства се за усвояване на учебен материал, ресоциализация в
семейна и приятелска среда.
За напускащите ПД „Бойчиновци”, Комисията се уведомява писменно от
наблюдаващ инспектор. Механизма на работа с непълнолетните е същият, както
при напускащите СПИ и ВУИ.
През отчетния период, Секретарят на Комисията е взел участие в работна
група по изготвяне на оценки и извеждане на настанените в СПИ с.
Драгоданово малолетни и непълнолетни, което продължи в рамките на повече
от 3 месеца. Изготвяха се съвместно с екипа на СПИ, РУО Сливен и Отдел
„Закрила на детето“, Сливен. На база на оценката,както на детето, така и на
семейната среда, Министерство на образованието и науката насочи част от
децата към СПИ с. Варненци, а повече от половината бяха върнати в семейство
или настанени в Центрове за настаняване от семейн тип.
3.2.1. Колко контакта с деца,
възпитателни заведения, са осъществени.

настанени

в

корекционно-

Таблица 60.
Възраст
малолетни
непълнолетни

Общ
брой
деца

мъже

2

1

жени

мъже

жени

1

С екипите на СПИ, в които са настанени децата се поддържа постоянен
контакт. При ваканции се определя обществен възпитател, който да проследява
поведението на детето през периода и да съдейства при възникнали въпроси или
проблеми.
3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани.
В основата на корекционно-възпитателната работа и приоритет при
определяне на обществен възпитател е бързото и положително адаптиране
обратно в семейна и училищна среда, там, където това е възможно. За тези,
които отказват или не подлежат на задължително образование, се работи по
включването им в трудова дейност, основно в тази на семейството и
подпомагането на семейния бюджет.
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3.2.3. 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.
Поддържа се пряка връзка със семейството на настанените през периода на
техния престой и непосредствено след освобождаването от СПИ и ВУИ. При
ненавършилите 16 години се съдейства за записване в училище, а при
навършилите, ако не желаят да посещавата училище, се мотивира за започване
на работа. Съдейства се за усвояване на учебен материал, ресоциализация в
семейна и приятелска среда.
За напускащите ПД „Бойчиновци”, Комисията се уведомява писменно от
наблюдаващ инспектор. Механизма на работа с непълнолетните е същият, както
при напускащите СПИ и ВУИ. За съжаление, в нито един от случаите, не е
постигнато реинтегриране в образователната система поради факта, че
освободените са навършили 16 години и повечето от тях са с 1 или 2 клас и
начална степен на грамотност.
Поддържа се контакт със семейството, като основна насока на работа е
недопускането на нови прояви във времето на пребиваване на детето у дома или
след освобождаването му. За съжаление в повечето от случаите има пълна
незаинтересованост от страна на семействата за бъдещето на децата им.
Деянията, довели до настаняването на детето в институция е именно под
давлението на родителите, било за кражби или други, а този модел на
поведение продължава да е основен в семейството. Не са малко и децата, които
нямат родител, при който да се приберат и остават при роднини, докато
изчакват завръщането на семействата им. Те от своя страна не желаят да носят
отговорност за чуждо дете и се грижат само за задоволяването на единствено на
базовите потребности.
3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,
СПИ (брой, причини).
Таблица 61.
Брой предложения

Причини

ВУИ
СПИ
През отчетния период не са отправяни такива предложения. На едно от
момчетата е изтекъл престоя в СПИ в началото на лятото.
3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от
ЗБППМН на педагогически съвети във ВУИ и СПИ.
Участие в Педагогическите съвети на СПИ с. Драгоданово. От СПИ,
където имаме настанени деца, не е получавано писмо за предстоящи такива
3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на
малолетнии и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за
безнадзорни деца и условно осъдени.
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Таблица 62.
Брой дейности

Видове дейности

СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни
деца
Условно осъдени
Реализират се индивидуално с всяко дете спрямо възрастта и
приоритетите на семейството по отношение развитието му.
3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието.
Таблица 63.
Брой дейности

Видове дейности

Продължаване на
образованието
Реализират се индивидуално с всяко дете спрямо възрастта и
приоритетите на семейството по отношение развитието му.
3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални
проблеми.
Таблица 64.
Брой дейности
Видове дейности
Уреждане на битови и
социални проблеми
Реализират се индивидуално с всяко дете спрямо възрастта и
приоритетите на семейството по отношение развитието му.
3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа.
Исканата информация е добавена в горепосочените показатели
3.6. Създаден поименен регистър на всички неучещи 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.). Конкретни дейности, предприети за повишаване на
тяхната квалификация, професионално обучение, професионално
ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати
резултати.
Таблица 65.
Брой на
Брой на
Категории
Общ
Брой
обхванати
професиоБрой на
брой
продълв обучения
нално
започнанеучещи и
жили
и
ориентилите
неработещи
непълнообразовапрограми
рани и
работа
летни
нието си
за кваликонсултификация
рани
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Неучещи и 1
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и 3
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на 14
пробация

0

0

1

1

0

0

3

3

11

0

14

3

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно
осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.
- по отношения на условно осъдени непълнолетни през отчетния период не е
подавана информация от Районен съд Сливен;
- по отношение на осъдените на Пробация, се получава писмо за справка за
образувани и разгледани възпитателни дела по отношение на непълнолетния.
На основание на това писмо се определя и обществен възпитател, който да
работи с лицето и да допълва корекционната програма на пробационния
служител, съобразно случая и компетентностите, които има.
Таблица 66. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда
Информацията е посочена в показателите на предходната таблица
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните
дела.:
През 2017 г. са разгледани 78 възпитателни дела в МКБППМН. Основен
проблем са АУАН за липса на лична карта и образуването и разглеждането на
възпитателни дела по отношение на малолетни и непълнолетни, настанени в
трите ЦНСТ на територията на град Сливен и СПИ „Христо Ботев” с.
Драгоданово.
И през отчетния период проблемите при разглеждането им остава в
осигуряване присъствието на малолетните и непълнолетните, които са от селата
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в общината и невъзможността на семействата да отделят средства за
придвижването в определения ден.
Друг проблем е мобилността на семействата от ромски произход, които
заедно с децата си отсъстват от територията на общината в няколко поредни
месеца, основно през лятото, което води до неколкократно отлагане или дори
прекратяване на съответните преписки при изтичане на законовия срок.
2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са
участвали при разглеждането на възпитателни дела и не са представили
становища или доклади – брой и причини.
През отчетния период не е имало случай, в който представители на ДСПОЗД да не присъстват на разглеждани възпитателни дела. Винаги са се
отзовавали, въпреки продължителността и големия брой дела, които се
разглеждат в един ден.
3.
Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от
прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането на
възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и
мерките по чл. 15 от ЗБППМН. Предписания от прокуратурата и съда, и
предприети мерки за недопускане на повторни нарушения.
През отчетния период не са констатирани нарушения от Районна
прокуратура и Районен съд при процедурите по образуване и разглеждане на
възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от
ЗБППМН.
4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на
риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и
непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Представете
и степените (ниска, средна, висока).
При стартиране работа по всеки от случаите, обществените възпитатели
отделят нужното време и внимание за изготвянето на горепосочената оценка.
Предвид механизма на постъпване на случая в Комисията, чл.41, ал.1 или чл.41,
ал.2 от ЗБППМН се забелязва и значителна разлика в резултатите. Най-висок е
рискът, който се наблюдава при постъпващите по чл.41, ал.1,б.Б от ЗБППМН,
непълнолетни, осъдени на „Пробация“. Само един от случаите е с ниска степен.
5 от случаите са с висока степен на рецидив. В останалите 8 степента е средна.
5. Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13
от ЗБППМН. Причини.
През отчетния период не са констатирани сериозни трудности при
изпълнение на мерките по чл.13. Остава усложнението с реализирането на
корекционно-възпитателната работа с деца от ромски произход от селата в
община Сливен, поради липса на място, в което да се провеждат срещите
максимално ефективно.
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6. Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15
от ЗБППМН. Причини.
През отчетния период няма налагани мерки по чл.15 от ЗБППМН
7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно
възпитателно дело. Причини.
Има 4 случая, отговарящи на описанието. Само в един от тях,
противоправното деяние е извършено след влизане в сила на възпитателните
мерки. В останалите 3 случая са постъпвали преписки за лицата след влизане в
сила на възпитателните мерки, но деянията са извършвани преди разглеждането
на възпитателното дело. Преписките от Районна прокуратура не винаги се
изпращат в МКБППМН последователно.
7.1. Наложени възпитателни мерки на първото дело.
На първите разглеждани дела, в зависимост от факта дали малолетният
или непълнолетният вече са преминавали през МКБППМН се налагат съответни
последващи мерки. От най - важно и определящо мерките значение са и
фактите, налични при изготвяне на доклада по чл.16 от ЗБППМН и то най-вече
в частта по отношение на семейна, приятелска среда и училищна посещаемост.
Най-често налаганите мерки са по чл.13, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗБППМН
7.2. Наложени мерки на последващите дела.
Отново съобразявайки се с горепосочените мотиви, при повторно
разглеждано дело се налагат следващите предвидени в чл.13 от ЗБППМН мерки.
Най-чести от тях са мерките по чл.13, ал.1, т.5 и т.12 от ЗБППМН. Налагането
на мерките по чл.13, ал.1, т.12 от ЗБППМН е основно по отношение на
малолетни и непълнолетни, настанени в СПИ „Христо Ботев”, с. Драгоданово,
като при разглеждането на възпитателните дела няма случай, в който да има
само едно извършено престъпление или противообществена проява. В 90% от
случаите са препратени по компетентност преписки от Комисиите, които са
настанили детето в интерната.
8.
Приложение на чл. 25 от ЗБППМН. Постигнати резултати.
Проблеми при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от
ЗБППМН?
През отчетния период не е прилага чл.25 от ЗБППМН, тъй като не е
имало случаи на неизпълнение решение на МКБППМН.
ІV.
КОНСУЛТАТИВНИ
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

КАБИНЕТИ

И

ЦЕНТРОВЕ

ЗА

1. Наименование на помощния орган.
Консултативен кабинет и Център за социална превенция. Помещават се в
отделна административна сграда в специално оборудвано за нуждите
помещение. Осигурен достъп 7 дни в седмицата.
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2. Центърът за превенция (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 Хисар през 2017 г.)
И двата помощни органа функционират с приети на Редовно пленарно
заседание Статути за дейността си.
3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета).
- През 2017 г. към Консултативен кабинет бяха организирани ежедневни
дежурства по график от различни специалисти обществени възпитатели –
логопеди, психолози, социален работник, педагози. Помощ и консултации
там са намерили повече от 197 семейства, като в 69 от тях е продължена
работата с обществен възпитател.
В основата на дейността на кабинета и центъра към МКБППМН е
заложена превантивната работа, както индивидуална, така и по училища,
семейства. При необходимост е определян обществен възпитател на
основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН.
Реализират се и 21 превантивни програми по училищата, осигуряват
се квалифицирани обучения и супервизии на екипа на Комисията,
възпитателите и представители на училищните Координацинни съвети.
През отчетния период са обхванати на 4400 ученика
3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния
кабинет) през 2017 г.
Помощ и консултации там са намерили повече от 197 семейства, като в
69 от тях е продължена работата с обществен възпитател.
3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи.
В 69 от тях е продължена работата с обществен възпитател, по 42
работата е приключила успешно. По останалите работата продължава и през
2018 г.
3.3. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3;
(малолетни и непълнолетни, и разделени по пол).
7 случая са насочени към намиращите се на територията Комплекс за
социални услуги за деца и семейства, в частност към Център за работа с деца на
улицата.
4 случая са насочини към намиращия се на територията Център за
социална рехабилитация и интеграция, в частност към „Трудотерапия“. Децата
бяха настанени в СПИ „Христо Ботев“, с. Драгоданово.
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3.4. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към
родители (майки или бащи).
Няма наложени мерки по горепосочения показател в отчетния период.
3.5. Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от
Центъра (консултативния кабинет) - 197 случая
3.6. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат
на мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния
кабинет)
В Консултативния кабинет няма случаи на деца с извършена проява.
Случаите, по които се работи в него са на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН.
3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промеми
в резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15 –
В случаите, в които се е налагало съвместна работа с родителите или
поведенческите проблеми на детето са били свързани със семейната среда, се е
работило до отстраняването на проблема. За съжаление в 4 от случаите,
родителите подадоха декларация за отказ от по-нататъшна подкрепа, тъй като
„децата споделят повече от необходимото“. В два от случаите е сигнализиран
отдел „Закрила на детето“
3.8. Брой консултирани (обучени) възпитатели, педагогически
съветници, учители, училищни психолози, сътрудници на НПО и други в
превантивната работа с деца.
Поддържа се постоянна връзка с педагогически съветници и психолози
по училища. Реагира се на всяка конкретна заявка, подадена при необходимост
от съдействие
3.9. Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща
позитивна промяна на асоциалното поведение на децата им. Исканата
информация е описана в показател 3.7
4. Брой приведени в изпълнение мерки чрез центровете и
кабинетите.
4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН.
Мерките по цитирания член се насочват към намиращите се на
територията на град Сливен Комплекс за социални услуги за деца и семейства и
Център за социална рехабилитация и интеграция.
4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН.
През отчетния период не са налагани мерки по цитирания член.
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4. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл.
13 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни
и не са извършени нови противообществени прояви.
Исканата информация е записана в предходните точки
5. Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо
родителите по чл. 15 чрез центъра (консултативния кабинет) са се
оказали резултатни за позитивна промяна на родителското им
поведение. – през отчетния период не са налагани мерки по този член.
6. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра
(консултативния кабинет). – 197 е общият брой на родители и деца,
насочени към Консултативен кабинет
7. Брой
родители,
превантивно
насочени
към
Центъра
(консултативния кабинет). 197 е общият брой на родители и деца,
насочени към Консултативен кабинет
8. Брой деца, консултирани в Центъра за превенция (консултативния
кабинет), освен в изпълнение на мярката по чл. 13, ал.1, т. 3.
Лицата с наложена мярка по цитирания член се насочват към намиращите
се на територията на град Сливен Комплекс за социални услуги за деца и
семейства и Център за социална рехабилитация и интеграция.
9. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция
(консултативния кабинет), освен мярката по чл.15, т. 2. – не е налагана
мярката през отчетния период.
10. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния
кабинет). – през отчетния период не са установени проблеми или трудности в
работата на помощните органи.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Таблица 67.
Година

2017
2018
Прогноза за 2019

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени
от
МФ по Закона
за държавния
бюджет
17
18
18

Реално усвоени
бройки
обществени
възпитатели за
съответната
година

Изразходвани
средства
по
Наредба №2
на
ЦКБППМН

17

37380 лв.
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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.

В МКБППМН Сливен обществените възпитатели подават ежемесечни
отчети за извършената от тях дейност. Комисията е приела свои вътрешни
критерии за оценка на работата им, освен посочените в нормативни документи.
След подаването на отчетите, Комисията, и в частност оперативното бюро по
чл.7 от ЗБППМН, разглежда отчетите и на база на критериите определя
ежемесечните възнаграждения на обществените възпитатели, като следи пряко
работата по всеки един от възложените случаи.
2.

Проблеми при изразходването на средствата за материално
стимулиране на обществените възпитатели.

През отчетния период са възниквали незначителни проблеми при
изразходването на средствата, които след представяне на съответната
информация са били отстранявани.
3.

Проведени квалификационни дейности
с обществените
възпитатели.
От кого са организирани и по чия
инициатива?

Проведени две квалификации на екипа на Комисията и обществените
възпитатели. Едната е супервизия на случаи от пряката работа на възпитателите
с надграждащо обучение, засягащо конкретните теми.
Второто е тиймбилдинг на екипа на Комисията и възпитателите.
4.

Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности.

16 обществени възпитатели
5. Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън
местната комисия, при подбора и определянето на обществените
възпитатели. – през отчетния период не е имало случаи, отговарящи на
описанието
5.

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. Хисар, м.
юни, 2017 г.

Извърша се и по вътрешни критерии на Комисията
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6.1. Брой изготвени оценки. – 17. Промяна е настъпила два пъти в
състава на възпитателите.
6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1”
(изпълнението превишава очакванията).
- при 5 от обществените
възпитатели
6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” - при 10 от
обществените възпитатели
6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” - при 2 от
обществените възпитатели
6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” - няма
6.6. Брой обществени възпитатели, получили
(изпълнението не отговаря на изискванията). - няма

„оценка

5”

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените
възпитатели, получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на
изискванията /очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на
изискванията /очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН. .работи се индивидуално с всеки от тях, като успоредно с това се подкрепят от
останалите специалисти .
7.1. Теми – брой и видове. – супервизия при работата по конкретен
случай
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.
На територията на община Сливен, до септември 2017 г., функционираше
СПИ „Христо Ботев”, с. Драгоданово. През отчетния период не са реализирани
конкретни проверки само от МКБППМН, тъй като имаше редица такива,
извършени от други институции, предвид предстоящото закриване и
процедурите, които го съпътстваха.. В заповедите за тези проверки не бяха
включени представители на МКБППМН, не бяхме и осведомени за конкретни
резултати. Информация сме получавали от ръководството на интерната и сме
съдействали при отстраняването на нередностите, посочени в докладите. От
началото на учебната 2017/2018 г. Директорът на СПИ „Христо Ботев”, както и
90 % от персонала е сменен, което доведе до напражение в работата и опит за
нова организация на работата. Предстоящото и вече станало факт закриване на
интерната доведе и до допълнителни проблеми в екипната работа.
По отношение на ДПС се работи в постоянен контакт, по съвместни случаи
и не е настъпвало събитие, което да провокира проверки. Инспекторите ДПС се
помещават в сградата на РУ Полиция Сливен.
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2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и
попечителите и постигнати резултати. - няма случаи по този показател
3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.
Няма случаи по този показател
4. 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.
През отчетния период бяхме уведомени за две проверки на територията
на община Сливен, в които бяхме включени съвместно с отдел „Закрила на
детето”. Няма образувани възпитателни дела.
По отношение на Координационния механизъм за взаимодействие при
работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие, пряко участие в
заседанията е вземал секретарят на Комисията, като при реализирането на
конкретни мерки е действано съобразно разпоредбите и в партньорство с
Районна прокуратура Сливен
5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за
установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки
и постигнати резултати.
Посочените обходи се осъществяват съвместно с намиращия се на
територията на община Сливен Център за работа с деца на улицата и
инспекторите ДПС. При установяване на такива и по преценка на инспекторите
ДПС се подава преписка за образуване на възпитателно дело на установените
лица и налагане на възпитателни мерки
6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на
МКБППМН.
Няма проблеми, при които да не се е реагирало адекватно със
съдействието на Членовете на Комисията
7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои
органи и за какви нарушения?
Няма случаи, отговарящи на описанието.
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, И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ
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През отчетния период местната комисия е реализирала на територията на
общината превантивни програми
и дейности, които пряко касаят
подрастващите и реалните опасности, които дебнат в тяхното ежедневие.
Официални предложения не са правени, тъй като с всяка от институциите се
работи пряко и почти ежедневно.
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. Инспектори ДПС – брой и теми.
Координиране на работата по всеки един от случаите; своевременно
уведомяване за наличието на рисково поведение у подрастващите; обсъждане на
мерки и нови мероприятия, свързани с превенцията на рисковото поведение.
2. Училища и детски градини. Брой и теми
Присъствие на организирани директорски съвещания или срещи с
педагогически съветници/представители на училищни комисии. Проведени две
обучения с участието на представители на Координационните съвети;
обсъждане на постъпили случаи и сигнали от училища и реагирането в
конкретните случаи, както от тяхна, така и от страна на МК; заседание на
училищните комисии по ПППУ в началото на учебната година, определен
механизъм за работа, изготвено методическо ръководство и заявки за подаване
превантивна работа по случаи; Разработен училищен регистър за деца в риск с
повече от 15 показателя.
3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”).
Брой и теми.
Член на МКБППМН в Сливен е началника на отдел „Закрила на детето”.
Това подпомага работата между двете институции и координирането на
съвместното реагиране по случаи на двете институции. При всеки един
постъпил в Комисията сигнал, своевременно се информира и реагира от страна
на Отдел „Закрила на детето”, както и при подаването на сигнали от ОЗД,
Комисята успява да набави нужната информация максимално бързо.
4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
През отчетния период от Районен съд Сливен не бяха подавани условно
осъдените непълнолетни. В същото време, редовно се провеждат разговори със
съдии по конкретни случаи или постъпили предложения и се реагира на техни
предложения и поправки в предложения отправени до Районен съд Сливен.
През отчетния период няма възникнали проблеми в работата с Районна и
Окръжна прокуратура Сливен. Своевременно уведомяваме за наложените
възпитателни мерки, а представител на Районна прокуртура присъства на
Заседанията на МКБППМН; реализирани са срещи с юристите на МКБППМН,
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уеднаквени са изискванията към предложенията, отправени до Районен съд
Сливен.
През отчетния период няма възникнали проблеми в работата със
следствените органи. При постъпване на запитване или необходимост от
информация се реагира максимално бързо.
5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО,
медии и др. Брой и теми. – няма случаи на пряка работа
6. Проблеми при взаимодействието с
предприети дейности за тяхното преодоляване.

посочените институции и

През отчетния период не са възниквали проблеми в работата с
гореизброените институции.
ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската
(районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите.
Проведени две квалификации на екипа на Комисията. Едната е
супервизия на случаи от пряката работа на възпитателите с надграждащо
обучение, засягащо конкретните теми.
Второто е тиймбилдинг на екипа на Комисията и възпитателите.
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните
семинари.
В супервизията взеха участие 11 от членовете на МКБППМН
В тиймбилдинга взеха участие 10 от членовете на МКБППМН
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!
През отчетния период представители на Комисията не са вземали
участия в горепосочените квалификационни форми, тъй като периодът им на
провеждане съвпадаше с изготвянето на индивидуалните оценки на учениците в
СПИ с. Драгоданово и планирането на извеждането на всяко едно от тях.
Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.
Разходвани средства за отчетния период – 6024,00 лв.
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ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността
на местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата
68:
Получени средства
по ЗДБ за
МКБППМН за 2017
г. – общо (в лева)

91620,00 лв.

Изразходвани
средства от
МКБППМН за 2017
г. – общо (в лева)

82500,00 лв.

Получени средства по
ЗДБ за МКБППМН за
2018 г. – общо (в лева)

Необходими
средства за 2019 г.
– общо (в лева)

103680,00 лв.

105000,00 лв.

ХІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. - няма
ХІІІ. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА:

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на
председателя и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук
страница на местната комисия (ако има такава); факс на общината или
местната комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на
Дирекциите за социално подпомагане – отделите за закрила на детето.
Председател – Пепа Димитрова-Чиликова
044/611 102
Секретар – Лилия Радева
0896/788 857, 044 611 154; e-mail lradeva@abv.bg.
Информационен сайт - http://www.mkbppmn.sliven.net/
Помощни органи – Консултативен кабинет и Център за социална
превенция – не разполагат с отделни телефони.
ИДПС – 044/644 305;
Отдел „Закрила на детето” – 623 011; 625083;
2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната
комисия във Вашата община (център за социална превенция,
консултативен кабинет, телефон на доверието и т. н.). - не разполагат с
отделни телефонни постове
С уважение:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
Съгласувал:
Пепа Димитрова-Чиликова
Заместник кмет и
Председател на МКБППМН
Изготвил:
Лилия Радева
Секретар на МКБППМН
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ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ - СЛИВЕН
8800 Сливен, бул. ”Цар Освободител” 1 тел.: 044/611 100; 611 106;факс: 044/66 23 50
www.sliven.bg; e-mail: obstina@sliven.bg
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, Общинската
(районната) комисия всяка година представя отчет за дейността си пред кмета,
Общинския съвет и Ценралната комисия за БППМН.
При подготовката на доклада за 2017 г., следва стриктно да се
спазват следните указания:
А. ВСИЧКИ ДАННИ В ТАБЛИЦИТЕ, КАКТО И ОТГОВОРИТЕ НА
СВОБОДНИТЕ ВЪПРОСИ, СЛЕДВА ДА БЪДАТ ПОПЪЛНЕНИ НА
КОМПЮТЪР, КАТО ПРИ НЕОБХОДИМОСТ СЕ ДОБАВЯТ ТОЛКОВА
РЕДОВЕ, КОЛКОТО Е НУЖНО.
Б. С ОГЛЕД ПРЕДСТОЯЩАТА КОМПЮТЪРНА ОБРАБОТКА НА
ИНФОРМАЦИЯТА Е ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ДА СЕ ПРИДЪРЖАТЕ КЪМ
СЛЕДНАТА СТРУКТУРА И ПОКАЗАТЕЛИ:

ДОКЛАД на МКБППМН гр. СЛИВЕН за
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2017 г.
І. Организационно състояние на местната (общинска, районна) комисия:
1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните
лица по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН).
На основание чл.7, ал. 2 от ЗБППМН е определен съставът на Местната
комисия, който се състои от:
Председател
Пепа Димитрова-Чиликова – Заместник кмет „Хуманитарни дейности”
Секретар – Лилия Радева – щатен секретар, в трудови правоотношения, няма
промяна след влязлото в сила ПМС 51/2006.
Членове : - представители на институции, имащи отношение към работата с
деца, превенцията на противоправното поведение и специалисти в работата с
деца в риск.
1. Виолета Стоилова – юрист
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2. Митко Митев –Директор ОУ „Братя Миладинови”
3. Таня Куманова – старши експерт „Здравеопазване” в Дирекция
„Социални дейности, здравеопазване и спорт” - община Сливен
4. Валентина Георгиева – юрист
5. Емил Николов – инспектор „Борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни” – ОДМВР - Сливен
6. Йорданка Радева – журналист
7. Костадин Славов –Директор СУ "Х.М.Пашов"
8. Лидия Димитрова – педагог ППМГ „Добри Чинтулов“
9. Виктор Паскалев - старши експерт – психолог в отдел „РК” – Дирекция
„Бюро по труда” – Сливен
10. д-р Митко Баев - инфекционист
11. Снежана Кръстева – началник на отдел „Закрила на детето” – Дирекция
„Социално подпомагане” – Сливен.
12. Соня Гегова – педагог ПГЕЕ „М. Кюри”
13. Илонка Толева – старши експерт „Приобщаващо образование“ в РУО
Сливен
14. Катя Колева – Заместник районен прокурор, Районна прокуратура
Сливен
2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН - щатен или нещатен; на
служебни (ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения
Щатен секретар, в трудови правоотношения, няма промяна след влязлото
в сила ПМС 51/2006.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в
изпълнение на следните области на дейност?
1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.
1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата.
Представители
на Местнака комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не са
вземали участие в Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система. Исканите в отчетния
формуляр данни, не са достъпни и не се предоставят на екипа на
Комисията.
Отделно от това в много училища от общината има изградена
практика на провеждането на общи родителски срещи по приоритетни
теми. На тях Секретарят на Комисията присъства, като освен
разясняването на дейността и мястото на комисията в системата от
институции, имащи отношени към децата, се разискват конкретни
проблеми в училището, включитебно обхват и задържане на ученици в
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риск от отпадане. При необходимост се определя обществен възпитател в
случаите, в които от училището преценят, че външна намеса би имала
положителен резултат.
1.1.2. 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 05.072017 г.
Представители
на Местнака комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните не са
вземали участие в Механизма за съвместна работа на институциите по
обхващане и задържане в образователната система. Исканите в отчетния
формуляр данни, не са достъпни и не се предоставят на екипа на
Комисията
1.1.4. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни
психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и класни
ръководители.
Брой работни
срещи за
обсъждане на
казуси (на
проблемни деца).
3

Таблица 9.
Брой участия в
обучения по
превенция на
МКБППМН
1

Теми

Супервизия на активни
случаи, по които работят
училищните комисиии

За четвърта поредна година, МКБППМН организира обучения, съчетани
със супервизия на случаи, по които работят педагогическите съветници и
психолози от училищата в община Сливен. Провежда се в рамките на три дни,
като се осигурява и квалифициран супервизор, обучител. Освен обучителя,
Комисията осигурява и разходите за транспорт на участниците.
С цел максимален обхват на възникналите в процеса на работа по
случаите въпроси, на обучението винаги присъства експерт „Приобщаващо
образование“ при РУО Сливен и началник отдел „Закрила на детето“ при
Дирекция „Социално подпомагане“ Сливен. При възмоност от тяхна страна, в
обученията се включва и Заместник районен прокурор при Районна прокуратура
Сливен, член на МКБППМН и инспектор ДПС. На всеки участник се издава
удостоверение за усвоените техники и методи на работа.
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Извън това, се провеждат две методически срещи с представители на
училища, съответно в началото на първи и втори учебен срок, на които се
определят механизмите за съвместна работа, предвиждат се и се планират
промени, ако това е необходимо и се надгражда над вече доказалата се като
успешна работна практика по училищата.
1.1.5. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата.
Представете данни:
За отчетния период, представители на Комисията не са били включвани
към обществени съвети по училища.
1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на
ромските деца.
1.2.1. Превантивна работа с родители.
Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите.
Видове дейности
Бащи
Майки
Участие в родителски 450 общо обхванати
срещи по заявка на родители. Не е водена
училищните
статистика по пол
ръководства
Провеждат се основно по училищата в селата от община Сливен в
партньорство с училищните ръководства и екипи. Поставят се на обсъждане
различни теми – от нормативна уредба, през рисковете сред подрастващите, до
насилие, ПАВ, ранни бракове и други.
По отношение на задържането на учениците от рискови групи,
МКБППМН е партньор на училищата, като при възможност се определя
обществен възпитател, който да подпомогне детето и семейството, в случай, че
причината е свързана с проблеми в училище и усвояване на учебен материал. В
повечето случаи обаче, става дума за невъзможност или категоричен отказ на
семействата, децата им да продължат обучението си, изтъквайки причини,
свързани с традициите на етноса, от който произхождат или необходимостта
детето им да участва в трудовата заетост на семейството.
По отношение на здравно и сексуално образование, МКБППМН реализира
редица превантивни програми във всички училища, свързани със здравната
култура, социални и хигиенни умения, проблеми на пуберитета и други при
конкретни заявки от училища, които не са част от списъка ни.
По отношение на ранните бракове и отговорното родителство, и през 2017
г. представители на МКБППМН взеха участие в нарочни родителски срещи, а в
случаите на осъдени непълнолетни за деянието бяха определяни обществени
възпитатели медицински специалисти или социални работници, които да
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подпомогнат младите родители. По превенцията основно работят НПО на
територията на община Сливен.
1.2.2. Дейности по превенция на престъпността, здравно и сексуално
образование, превенция на ранни бракове, подготовка за отговорно
родителство и др.
Таблица 11.
Брой мероприятия за превенция на
Теми
престъпността
1
Програма за превенция на
противообществените прояви
1
Програма за повишаване на
правовата култура сред
подрастващите
Общо обхванати ученици по горепосочената дейност - 330
Таблица 12.
Брой мероприятия за превенция на
употребата на наркотични
вещества, алкохол и тютюнопушене
1
1

Теми

Програма за превенция употребата на
ПАВ
Програма за превенция употребата на
алкохол

Общо обхванати ученици по горепосочената дейност - 520
Таблица 13.
Брой мероприятия за превенция на
трафика на хора

Теми

На територията на община Сливен функционира Местна комисия за
борба с трафика на хора. МКБППМН е партньор при необходимост за работа по
конкретни случаи
Таблица 14.
Брой мероприятия за превенция на
противообществени прояви и
престъпления по жп-транспорта

Теми

През 2017 г. няма постъпили преписки в МКБППМН, включващи този
род прояви. През 2017 г не са провеждани тематични срещи с училища,
съвместно с Транспортна полиция, но при посещение основно в селата от
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община Сливен винаги се е отделяло нужното време и за тази тема, като риск
основно по отношение на децата.
Таблица 15.
Брой програми на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците
Брой проекти на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците
Брой проведени общински
стратегии на МКБППМН за
превенция на отпадането от
училище на учениците

Теми

През 2017 г. Комисията и програмите, по които работи са заложени към
общинските такива. В проекти екипът не е вземал участие
Таблица 16.
Брой спортни мероприятия
Теми
1
Пролетен футболен турнир
1
Есенен футболен турнир
Провежда се в извънучебно време, за четвърта поредна година, основно
съботно-неделни дни, два пъти в годината. Участие в него вземат ученици от 12
училища от селата в община Сливен, гр. Кермен и ОУ „Св.Св. Кирил и
Методий“ в кв. Речица. За провеждането му целогодишно се подготвят повече
от 200 ученици от 5 до 7 клас, като най-добрите 12 от тях от всяко училище,
вземат участие в двубоите в групите. Победителите в групите и вторият по
показатели отбор, некласирал се на първо място, определят финалната четворка.
За всеки от класиралите се на първите три места участници се осигурява медал,
а за отбора купа и парична награда, която да подпомогне реализирането на
дейността.
Таблица 17.
Брой мероприятия за здравно
Теми
образование
1
Програма за повишаване на
социалните и хигиенни умения
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
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Таблица 18.
Брой мероприятия за сексуално
Теми
образование
1
Какво не/знаем за пуберитета?
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
Таблица 19.
Брой мероприятия за превенция на
Теми
ранни бракове
1
Програма за повишаване на
родителския капацитет /насочена
основно към родители от ромски
произход/
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
Таблица 20.
Брой обучения за отговорно
Теми
родителство
12
Програма за повишаване на
родителския капацитет /насочена
основно към родители от ромски
произход/
Реализира се на територията на училищата в община Сливен, след заявен
интерес от тяхна страна.
И през 2017 г. МКБППМН организира и заложи в плана си за работа
конкретни дейности, свързани приоритетно с ромските деца, тяхното
социализиране и подпомагане.
Осигурен бе треньор по футбол, който провеждаше ежеседмични
тренировки с ученици, редовно посещаващи учебни занятия, като включването
в тренировките бе стимул за тях. Успоредно с това, най – изявените, участваха в
турнири на областно ниво към БФС, като им бе осигурен транспорт, футболни
екипи и помощни пособия.
1.2.3. Работа със здравни медиатори, НПО, ромски лидери и
семейства.
Таблица 21.
Брой обучение съвместно със
Теми
здравни медиатори
През отчетна 2017 г. не са реализирани.

40

Таблица 22.
Брой мероприятия с НПО

Теми

През отчетна 2017 г. не са реализирани.
Таблица 23.
Брой съвместни дейности с ромски
лидери

Теми

През отчетна 2017 г. не са реализирани.
Таблица 24.
Брой обучения на ромски семейства
Теми
12
Насилието! Разпознаване, реакция,
превенция!
Реализират се в училищата от селата в община Сливен
1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
Родители
Бащи
Майки

Таблица 25.
Настойници
Мъже
Жени

Попечители
Мъже
Жени

В Консултативен кабинет към МКБППМН са преминали 197 родители
и/или попечители на деца от общината. Не е водена статистика по
горепосочените показатели.
1.3.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители,
настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на
децата си.
Таблица 26.
Участници
Брой дейности
Вид дейности
Родители
Настойници
Попечители
Както бе описано и по горния показател, Консултативен кабинет към
МКБППМН са преминали 197 родители и/или попечители на деца от общината.
На всеки от тях е оказана необходимата подкрепа по конкретен проблем, по
който са потърсили съдействие. В 69 от случаите е продължила работата на
обществените възпитатели със семейството до пълното отстраняване на
конкретната заявка.
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1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под
настойничество и попечителство – няма случаи, отговарящи на показателя

Общ
брой
деца

Таблица 27.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

В МКБППМН не постъпва информация по посочения показател.
1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия.
Брой образователни
мероприятия

Брой социални
мероприятия

Брой здравни
мероприятия

Теми

Таблица 28.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Теми

Таблица 29.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

Теми

Таблица 30.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

И през 2017 г. Комисията продължи да работи по иновацията, въведена в
организацията на работата си с училищата и по-конкретно в реализирането на
превантивните си дейности. Всяко от 28-те заявили дейности училища, бе
включило приоритетно за своите ученици дейности, които отговарят на техните
потребности и интереси. Основно в училищата от селата в община Сливен бяха
заложени и дейности по горепосочените индикатори.
Приблизителният брой на обхванатите деца е 1800, като не е водена
статистика по възраст.
1.4. Дейност по изпълнение на национални и общински планове
и програми:
1.4.1. Национални стратегии.
Брой национални
стратегии

Теми

Таблица 31.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни
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1.4.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието
между деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006 г. на ЦКБППМН
до председателите на МБППМН.
Брой общински
стратегии и
програми

Теми

Таблица 32.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

И през 2017 година, МКБППМН Сливен заложи на реализирането на
превантивни програми сред учениците с цел повишаване тяхната
информираност за рисковете, които ги заобикалят и повишаване на знанията им
относно законовата отговорност, която носят предвид възрастта, в която се
намират. Успоредно с това се разработиха нови такива, залагащи повече на
позитивното у децата, тяхното израстване като личности и мотивиране на
успеха в ежедневието им.
Дейността е включена и в Общинската програма, където МКБППМН е
фиксирала точно своята дейност по всеки един от показатели, залегнали в нея.
1.4.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на
малолетните и непълнолетните, преминали през програми за превенция и
информационни кампании.
Както бе описано по-горе и през 2017 г. Комисията продължи да работи по
иновацията, въведена в организацията на работата си с училищата и поконкретно в реализирането на превантивните си дейности. На всяко училище на
територията на общината се предостави възможността да определи своите
превантивни дейности, предвид спецификата на децата, тяхната възраст,
принадлежност, етнос и интереси. Това доведе до различни на брой и вид
превантивни дейности във всяко училище, като приблизителния брой на
обхванатите и в двата учебни срока ученици е близо 8400. Инициативите,
подадени в графика включваха от отбелязването на годишнини на училища,
през спортни мероприятия, честване на превантивни дати от календара, до
беседи, дискусии, дебати по наболели теми и посещения на културнотуристически обекти на територията на община Сливен и страната.
Таблица 33.
Участници деца
малолетни
непълнолетни

Брой реализирани програми за
превенция и противодействие на
детското асоциално поведение мъже

жени

мъже

жени

28
Обхванати са над 8400 ученика. Не е водена статистика по пол и възраст.
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Таблица 34.
Участници деца
Брой деца, обхванати от
малолетни
непълнолетни
информационни кампании за
предотвратяване на асоциалното
мъже жени
мъже
жени
поведение
16
Реализират се на територията на училищата по интерес и желание на
всеки от класовете. Обхванати приблизително 4200 ученика по различните теми
през отчетния период.
ПРОГРАМА

1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Брой
посещения
по училища
Програма,
посветена
на 15
толерантността,
насочена
към
ученици от различните етапи на
средното образование
Програма, акцентираща върху темата 1
„Какво /не/ знаем за пуберитета?”
Програма
за
превенция
на 3
противообществените прояви
Програма за превенция употребата на 4
алкохол
Програма
за
превенция
на 20
наркотичните зависимости
Програма за превенция на насилието 28
и агресията сред подрастващите
Програма за превенция на рисковото 19
поведение и опасностите в интернет
Програма за повишаване социалните 5
и хигиенни умения
Програма за превенция на ПТП с 5
участие на подрастващи
Програма за повишаване правовата 11
култура
и
отговорностите
у
подрастващите
Неоспорими истини за трудните 6
моменти в живота и как да се
справим с тях.
Проблемите и въпроси, които ще 3
променят начина ,по който мислите
за тях.
Умеем ли да общуваме?-Истини за 31

Приблизителен
брой обхванати
ученици
360

24
72
96
480
660
456
120
120
264
144
72
744

44
връзките ни с хората.
14
15
16

Как да съхраним и използваме 5
позитивно енергията си.
Позитивни мисли и емоции, полезни 11
за нашето развитие и здраве.
Зад видимия външен вид
8
общо 175

120
264
192
4188

1.4.3.1. Брой консултирани деца и родители от МКБППМН и
нейните органи.
Таблица 35.
Възраст
малолетни
непълнолетни
Общ брой
консултирани деца
мъже жени
мъже
жени
197
Не е водена статистика по тези показатели. Има случаи, в които
потърсилите помощ настояват да останат анонимни.
1.4.3.2. Брой консултирани деца, съвместно с родители им, от
МКБППМН и нейните органи.
Таблица 36.
Възраст
Общ брой
малолетни
непълнолетни
консултирани деца,
съвместно с
мъже жени
мъже
жени
родителите им
197
Не е водена статистика по тези показатели.
1.4.4. Задачи по Плана за действие за реализация на Националната
стратегия за борба с наркотиците (2014-2018 г.).
Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в
Писмо № РД-30-И.04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН.
Таблица 37.
Теми
Участниц
Участници
Брой
информационни
и
непълнолетни
родители
кампании по
превенция на
наркоманиите,
употреба на
алкохол и
тютюнопушене
1
Превенция употребата на ПАВ
Приблизително
сред подрастващите
460
1
Превенция употребата на
Приблизително

45
алкохол сред подрастващите
Брой програми за
превенция на
рисково поведение
за употреба на
наркотици
1

Таблица 38.
Теми

Превенция употребата на
ПАВ сред подрастващите

90

Участници
родители

Участници
непълнолетни

-

460

Таблица 39.
Теми Участници
Брой проекти за превенция на
рисково поведение за употреба на
родители
наркотици

Участници
непълнолетни

МКБППМН не взема участие в разработването на външни проекти
Брой програми за
работа със
семейства в риск.
1

Таблица 40.
Теми
Провеждане на съвместни
родителски срещи по
конкретна проблематика.

Участници
родители

Участници
непълнолетни

Приблизително 260

Таблица 41.
Брой проекти за работа със семейства Теми Участници
в риск.
родители

Участници
непълнолетни

МКБППМН не взема участие в разработването на външни проекти
Таблица 42.
Брой програми за работа с рискови
Теми Участници
групи деца.
родители

Участници
непълнолетни

Таблица 43.
Брой проекти за работа с рискови
Теми Участници
групи деца.
родители

Участници
непълнолетни

МКБППМН не взема участие в разработването на външни проекти
По горепосочените показатели се работи съвместно с отдел „Закрила на
детето“, Комплекс за социални услуги за деца и семейства и Център за социална
рехабилитация и интерграция, на територията на община Сливен. При
установяване на риск от горепочения спектър, детето се насочва директно към
някоя от цитираните услуги, предвид програмите, които всяка от тях реализира
и конкретната потребност на детето и семейството.
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Таблица 44.
Брой консултирани деца във
връзка с употребата на
наркотици.

Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

16

жени
9

7

Таблица 45.
Възраст
малолетни
непълнолетни

Брой консултирани деца във
връзка с употребата на
алкохол.
мъже

жени

Мъже

4

жени

4
Таблица 46.
Възраст
малолетни
непълнолетни

Брой консултирани деца във
връзка с употребата на
тютюпушене.
мъже

жени

мъже

жени

Таблица 47.
Брой деца, консултирани съвместно
Брой съвместни консултации
с родители, във връзка с употребата на
наркотици и алкохол.
20
Приблизително 120
Консултирането по горепосочените проблеми се извършва в
Консултативния кабинет към комисията. Подадената бройка е ориентировъчна,
тъй като предвид спецификата на проблема, част от родителите и техните деца
желаят да останат анонимни.
Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали.
Видове (плакати, брошури,
Тираж
Теми
флаери, др.).
Работи се с предварително
По всяко от посочените
подготвени презентации
и
теми,
част
от
филми
превантивната работа на
Комисията
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Брой проведени
проучвания за нагласи
за употреба на
наркотични вещества,
алкохол и
тютюнопушене.

Таблица 49.
Теми Участници Участници
родители малолетни

Участници
непълнолетни

На територията на община Сливен функционира Общински съвет за
наркотични вещества, в чиито приоритети са горепосочените показатели.
МКБППМН е част от неговата работа и съдейства чрез конкретни дейности, за
които ежегодно изпраща своите доклади и показатели.
От страна на Комисията и обществените възпитатели се работи
индивидуално с малолетни и непълнолетни, превантивно или с наложени
възпитателни мерки, за които е налична информация за употреба на ПАВ или
рискова приятелска среда.
1.4.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и
противодействие на трафика на хора:
1.4.5.1. Програми за превенция.
Брой програми за
превенция

Таблица 50.
Теми Участници Участници
Участници
родители малолетни непълнолетни

На територията на община Сливен функционира Местна комисия за
борба с трафика на хора. МКБППМН е партньор при необходимост за работа по
конкретни случаи
1.4.5.2. Информационни кампании:
Брой
кампании

Теми

Таблица 51.
Участници
родители

Участници
малолетни

Участници
непълнолетни

1.4.6. 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: - През
последните две години не са получавани сигнали и преписки, отговарящи на
горепосочения показател
Таблица 52.
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”.
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО
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2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционновъзпитателна работа с непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат
към организации с екстремистки или радикален характер.
Таблица 53.
Брой дейности по разпознаване, идентификация
и корекционно-възпитателна работа с
непълнолетни, които споделят идеи или
принадлежат към организации с екстремистки
или радикален характер

Теми

Участници
непълнолетни

През отчетния период МКБППМН не е работила по случаи, отговарящи
на горепосочения показател
2.1. Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи
или принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити
престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на
екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.

Общ
брой
деца

Таблица 54.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

Няма данни по горепосочените показатели за отчетния период
2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършващи
противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и
етническа омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи,
или членство в радикални групи и организации.

Общ
брой
деца

Таблица 55.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

Няма данни по горепосочените показатели за отчетния период
2.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и
брой на техните малолетни и непълнолетни извършители.
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Общ
брой
деца

Таблица 56.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

Няма данни по горепосочените показатели за отчетния период
2.4. Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати
резултати - няма
3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със
социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от
помощ (чл. 10 от ЗБППМН) – представители на отдел «Закрила на детете»
присъстват при разглеждането на всяко едно възпитателно дело.При
необходимост и по преценка на социалния работник след разглеждано дело
е последвало самосезиране от страна на отдела. По всеки случай, по който
се работи от обществените възпитатели, се обменя информация отново с
отдел „Закрила на детето“ и при необходимост се сезира за последващи
действия.
Таблица 57.
Брой дейности

Теми
Таблица 58.

Брой инициативи

Теми

3.1.Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН
към Дирекциите за социално подпомагане и отделите за закрила на детето
(ОЗД) за предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.

Общ брой
деца
насочени от
МКБППМН

Таблица 59.
Възраст
малолетни
непълнолетни
мъже

жени

мъже

жени

През отчетния период не е имало насочени деца към отдел „Закрила на
детето“. Изключения правят случаи на деца от вече закрития СПИ в с.
Драгоданово и настанени с мярка за закрила деца в намиращите се на
територията на град Сливен Центрове за настаняване от семеен тип.
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3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни
домове.
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени
непълнолетни.:
МКБППМН определя обществен възпитател за периода на ваканциите на
малолетни и непълнолетни от община Сливен. Проследява се тяхното
поведение, съдейства се по конкретно възникнали въпроси и проблеми. След
освобождаване, поради изтичане срока на престой в СПИ и ВУИ, отново се
определя възпитател, чиято основна цел е ресоциализацията на детето и
насочването му, при възможност, към училище и включването му в учебен
процес. Съдейства се за усвояване на учебен материал, ресоциализация в
семейна и приятелска среда.
За напускащите ПД „Бойчиновци”, Комисията се уведомява писменно от
наблюдаващ инспектор. Механизма на работа с непълнолетните е същият, както
при напускащите СПИ и ВУИ.
През отчетния период, Секретарят на Комисията е взел участие в работна
група по изготвяне на оценки и извеждане на настанените в СПИ с.
Драгоданово малолетни и непълнолетни, което продължи в рамките на повече
от 3 месеца. Изготвяха се съвместно с екипа на СПИ, РУО Сливен и Отдел
„Закрила на детето“, Сливен. На база на оценката,както на детето, така и на
семейната среда, Министерство на образованието и науката насочи част от
децата към СПИ с. Варненци, а повече от половината бяха върнати в семейство
или настанени в Центрове за настаняване от семейн тип.
3.2.1. Колко контакта с деца,
възпитателни заведения, са осъществени.

настанени

в

корекционно-

Таблица 60.
Възраст
малолетни
непълнолетни

Общ
брой
деца

мъже

2

1

жени

мъже

жени

1

С екипите на СПИ, в които са настанени децата се поддържа постоянен
контакт. При ваканции се определя обществен възпитател, който да проследява
поведението на детето през периода и да съдейства при възникнали въпроси или
проблеми.
3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани.
В основата на корекционно-възпитателната работа и приоритет при
определяне на обществен възпитател е бързото и положително адаптиране
обратно в семейна и училищна среда, там, където това е възможно. За тези,
които отказват или не подлежат на задължително образование, се работи по
включването им в трудова дейност, основно в тази на семейството и
подпомагането на семейния бюджет.
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3.2.3. 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.
Поддържа се пряка връзка със семейството на настанените през периода на
техния престой и непосредствено след освобождаването от СПИ и ВУИ. При
ненавършилите 16 години се съдейства за записване в училище, а при
навършилите, ако не желаят да посещавата училище, се мотивира за започване
на работа. Съдейства се за усвояване на учебен материал, ресоциализация в
семейна и приятелска среда.
За напускащите ПД „Бойчиновци”, Комисията се уведомява писменно от
наблюдаващ инспектор. Механизма на работа с непълнолетните е същият, както
при напускащите СПИ и ВУИ. За съжаление, в нито един от случаите, не е
постигнато реинтегриране в образователната система поради факта, че
освободените са навършили 16 години и повечето от тях са с 1 или 2 клас и
начална степен на грамотност.
Поддържа се контакт със семейството, като основна насока на работа е
недопускането на нови прояви във времето на пребиваване на детето у дома или
след освобождаването му. За съжаление в повечето от случаите има пълна
незаинтересованост от страна на семействата за бъдещето на децата им.
Деянията, довели до настаняването на детето в институция е именно под
давлението на родителите, било за кражби или други, а този модел на
поведение продължава да е основен в семейството. Не са малко и децата, които
нямат родител, при който да се приберат и остават при роднини, докато
изчакват завръщането на семействата им. Те от своя страна не желаят да носят
отговорност за чуждо дете и се грижат само за задоволяването на единствено на
базовите потребности.
3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ,
СПИ (брой, причини).
Таблица 61.
Брой предложения

Причини

ВУИ
СПИ
През отчетния период не са отправяни такива предложения. На едно от
момчетата е изтекъл престоя в СПИ в началото на лятото.
3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от
ЗБППМН на педагогически съвети във ВУИ и СПИ.
Участие в Педагогическите съвети на СПИ с. Драгоданово. От СПИ,
където имаме настанени деца, не е получавано писмо за предстоящи такива
3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на
малолетнии и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за
безнадзорни деца и условно осъдени.
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Таблица 62.
Брой дейности

Видове дейности

СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни
деца
Условно осъдени
Реализират се индивидуално с всяко дете спрямо възрастта и
приоритетите на семейството по отношение развитието му.
3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието.
Таблица 63.
Брой дейности

Видове дейности

Продължаване на
образованието
Реализират се индивидуално с всяко дете спрямо възрастта и
приоритетите на семейството по отношение развитието му.
3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални
проблеми.
Таблица 64.
Брой дейности
Видове дейности
Уреждане на битови и
социални проблеми
Реализират се индивидуално с всяко дете спрямо възрастта и
приоритетите на семейството по отношение развитието му.
3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа.
Исканата информация е добавена в горепосочените показатели
3.6. Създаден поименен регистър на всички неучещи 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.). Конкретни дейности, предприети за повишаване на
тяхната квалификация, професионално обучение, професионално
ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати
резултати.
Таблица 65.
Брой на
Брой на
Категории
Общ
Брой
обхванати
професиоБрой на
брой
продълв обучения
нално
започнанеучещи и
жили
и
ориентилите
неработещи
непълнообразовапрограми
рани и
работа
летни
нието си
за кваликонсултификация
рани
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Неучещи и 1
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и 3
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на 14
пробация

0

0

1

1

0

0

3

3

11

0

14

3

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно
осъдените и осъдените на пробация непълнолетни.
- по отношения на условно осъдени непълнолетни през отчетния период не е
подавана информация от Районен съд Сливен;
- по отношение на осъдените на Пробация, се получава писмо за справка за
образувани и разгледани възпитателни дела по отношение на непълнолетния.
На основание на това писмо се определя и обществен възпитател, който да
работи с лицето и да допълва корекционната програма на пробационния
служител, съобразно случая и компетентностите, които има.
Таблица 66. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
Справки на секретаря на МК в съда
Информацията е посочена в показателите на предходната таблица
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните
дела.:
През 2017 г. са разгледани 78 възпитателни дела в МКБППМН. Основен
проблем са АУАН за липса на лична карта и образуването и разглеждането на
възпитателни дела по отношение на малолетни и непълнолетни, настанени в
трите ЦНСТ на територията на град Сливен и СПИ „Христо Ботев” с.
Драгоданово.
И през отчетния период проблемите при разглеждането им остава в
осигуряване присъствието на малолетните и непълнолетните, които са от селата
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в общината и невъзможността на семействата да отделят средства за
придвижването в определения ден.
Друг проблем е мобилността на семействата от ромски произход, които
заедно с децата си отсъстват от територията на общината в няколко поредни
месеца, основно през лятото, което води до неколкократно отлагане или дори
прекратяване на съответните преписки при изтичане на законовия срок.
2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП - ОЗД не са
участвали при разглеждането на възпитателни дела и не са представили
становища или доклади – брой и причини.
През отчетния период не е имало случай, в който представители на ДСПОЗД да не присъстват на разглеждани възпитателни дела. Винаги са се
отзовавали, въпреки продължителността и големия брой дела, които се
разглеждат в един ден.
3.
Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от
прокуратурата и съда при процедурите по образуването и разглеждането на
възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки по чл. 13 и
мерките по чл. 15 от ЗБППМН. Предписания от прокуратурата и съда, и
предприети мерки за недопускане на повторни нарушения.
През отчетния период не са констатирани нарушения от Районна
прокуратура и Районен съд при процедурите по образуване и разглеждане на
възпитателни дела и налагане на възпитателни мерки по чл.13 и чл.15 от
ЗБППМН.
4. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на
риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и
непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН. Представете
и степените (ниска, средна, висока).
При стартиране работа по всеки от случаите, обществените възпитатели
отделят нужното време и внимание за изготвянето на горепосочената оценка.
Предвид механизма на постъпване на случая в Комисията, чл.41, ал.1 или чл.41,
ал.2 от ЗБППМН се забелязва и значителна разлика в резултатите. Най-висок е
рискът, който се наблюдава при постъпващите по чл.41, ал.1,б.Б от ЗБППМН,
непълнолетни, осъдени на „Пробация“. Само един от случаите е с ниска степен.
5 от случаите са с висока степен на рецидив. В останалите 8 степента е средна.
5. Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13
от ЗБППМН. Причини.
През отчетния период не са констатирани сериозни трудности при
изпълнение на мерките по чл.13. Остава усложнението с реализирането на
корекционно-възпитателната работа с деца от ромски произход от селата в
община Сливен, поради липса на място, в което да се провеждат срещите
максимално ефективно.
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6. Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15
от ЗБППМН. Причини.
През отчетния период няма налагани мерки по чл.15 от ЗБППМН
7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно
възпитателно дело. Причини.
Има 4 случая, отговарящи на описанието. Само в един от тях,
противоправното деяние е извършено след влизане в сила на възпитателните
мерки. В останалите 3 случая са постъпвали преписки за лицата след влизане в
сила на възпитателните мерки, но деянията са извършвани преди разглеждането
на възпитателното дело. Преписките от Районна прокуратура не винаги се
изпращат в МКБППМН последователно.
7.1. Наложени възпитателни мерки на първото дело.
На първите разглеждани дела, в зависимост от факта дали малолетният
или непълнолетният вече са преминавали през МКБППМН се налагат съответни
последващи мерки. От най - важно и определящо мерките значение са и
фактите, налични при изготвяне на доклада по чл.16 от ЗБППМН и то най-вече
в частта по отношение на семейна, приятелска среда и училищна посещаемост.
Най-често налаганите мерки са по чл.13, ал.1, т.1, т.4 и т.5 от ЗБППМН
7.2. Наложени мерки на последващите дела.
Отново съобразявайки се с горепосочените мотиви, при повторно
разглеждано дело се налагат следващите предвидени в чл.13 от ЗБППМН мерки.
Най-чести от тях са мерките по чл.13, ал.1, т.5 и т.12 от ЗБППМН. Налагането
на мерките по чл.13, ал.1, т.12 от ЗБППМН е основно по отношение на
малолетни и непълнолетни, настанени в СПИ „Христо Ботев”, с. Драгоданово,
като при разглеждането на възпитателните дела няма случай, в който да има
само едно извършено престъпление или противообществена проява. В 90% от
случаите са препратени по компетентност преписки от Комисиите, които са
настанили детето в интерната.
8.
Приложение на чл. 25 от ЗБППМН. Постигнати резултати.
Проблеми при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от
ЗБППМН?
През отчетния период не е прилага чл.25 от ЗБППМН, тъй като не е
имало случаи на неизпълнение решение на МКБППМН.
ІV.
КОНСУЛТАТИВНИ
СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ

КАБИНЕТИ

И

ЦЕНТРОВЕ

ЗА

a. Наименование на помощния орган.
Консултативен кабинет и Център за социална превенция. Помещават се в
отделна административна сграда в специално оборудвано за нуждите
помещение. Осигурен достъп 7 дни в седмицата.
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b. Центърът за превенция (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 Хисар през 2017 г.)
И двата помощни органа функционират с приети на Редовно пленарно
заседание Статути за дейността си.
c. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра
(кабинета).
- През 2017 г. към Консултативен кабинет бяха организирани ежедневни
дежурства по график от различни специалисти обществени възпитатели –
логопеди, психолози, социален работник, педагози. Помощ и консултации
там са намерили повече от 197 семейства, като в 69 от тях е продължена
работата с обществен възпитател.
В основата на дейността на кабинета и центъра към МКБППМН е
заложена превантивната работа, както индивидуална, така и по училища,
семейства. При необходимост е определян обществен възпитател на
основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН.
Реализират се и 21 превантивни програми по училищата, осигуряват
се квалифицирани обучения и супервизии на екипа на Комисията,
възпитателите и представители на училищните Координацинни съвети.
През отчетния период са обхванати на 4400 ученика
3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния
кабинет) през 2017 г.
Помощ и консултации там са намерили повече от 197 семейства, като в
69 от тях е продължена работата с обществен възпитател.
3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи.
В 69 от тях е продължена работата с обществен възпитател, по 42
работата е приключила успешно. По останалите работата продължава и през
2018 г.
3.3. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3;
(малолетни и непълнолетни, и разделени по пол).
7 случая са насочени към намиращите се на територията Комплекс за
социални услуги за деца и семейства, в частност към Център за работа с деца на
улицата.
4 случая са насочини към намиращия се на територията Център за
социална рехабилитация и интеграция, в частност към „Трудотерапия“. Децата
бяха настанени в СПИ „Христо Ботев“, с. Драгоданово.

57

3.4. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към
родители (майки или бащи).
Няма наложени мерки по горепосочения показател в отчетния период.
3.5. Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от
Центъра (консултативния кабинет) - 197 случая
3.6. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат
на мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния
кабинет)
В Консултативния кабинет няма случаи на деца с извършена проява.
Случаите, по които се работи в него са на основание чл.41, ал.2 от ЗБППМН.
3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промеми
в резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15 –
В случаите, в които се е налагало съвместна работа с родителите или
поведенческите проблеми на детето са били свързани със семейната среда, се е
работило до отстраняването на проблема. За съжаление в 4 от случаите,
родителите подадоха декларация за отказ от по-нататъшна подкрепа, тъй като
„децата споделят повече от необходимото“. В два от случаите е сигнализиран
отдел „Закрила на детето“
3.8. Брой консултирани (обучени) възпитатели, педагогически
съветници, учители, училищни психолози, сътрудници на НПО и други в
превантивната работа с деца.
Поддържа се постоянна връзка с педагогически съветници и психолози
по училища. Реагира се на всяка конкретна заявка, подадена при необходимост
от съдействие
3.9. Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща
позитивна промяна на асоциалното поведение на децата им. Исканата
информация е описана в показател 3.7
4. Брой приведени в изпълнение мерки чрез центровете и
кабинетите.
4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН.
Мерките по цитирания член се насочват към намиращите се на
територията на град Сливен Комплекс за социални услуги за деца и семейства и
Център за социална рехабилитация и интеграция.
4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН.
През отчетния период не са налагани мерки по цитирания член.
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d. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки
по чл. 13 чрез центъра (консултативния кабинет) са се
оказали
резултатни
и
не
са
извършени
нови
противообществени прояви.
Исканата информация е записана в предходните точки
e. Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо
родителите по чл. 15 чрез центъра (консултативния кабинет)
са се оказали резултатни за позитивна промяна на
родителското им поведение. – през отчетния период не са
налагани мерки по този член.
f. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към
Центъра (консултативния кабинет). – 197 е общият брой на
родители и деца, насочени към Консултативен кабинет
g. Брой родители, превантивно насочени към Центъра
(консултативния кабинет). 197 е общият брой на родители и
деца, насочени към Консултативен кабинет
h. Брой деца, консултирани в Центъра за превенция
(консултативния кабинет), освен в изпълнение на мярката по
чл. 13, ал.1, т. 3.
Лицата с наложена мярка по цитирания член се насочват към намиращите
се на територията на град Сливен Комплекс за социални услуги за деца и
семейства и Център за социална рехабилитация и интеграция.
9. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция
(консултативния кабинет), освен мярката по чл.15, т. 2. – не е налагана
мярката през отчетния период.
10. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния
кабинет). – през отчетния период не са установени проблеми или трудности в
работата на помощните органи.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Таблица 67.
Година

2017

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени
от
МФ по Закона
за държавния
бюджет
17

Реално усвоени
бройки
обществени
възпитатели за
съответната
година

Изразходвани
средства
по
Наредба №2
на
ЦКБППМН

17

37380 лв.
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2018
Прогноза за 2019
6.

18
18

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.

В МКБППМН Сливен обществените възпитатели подават ежемесечни
отчети за извършената от тях дейност. Комисията е приела свои вътрешни
критерии за оценка на работата им, освен посочените в нормативни документи.
След подаването на отчетите, Комисията, и в частност оперативното бюро по
чл.7 от ЗБППМН, разглежда отчетите и на база на критериите определя
ежемесечните възнаграждения на обществените възпитатели, като следи пряко
работата по всеки един от възложените случаи.
7.

Проблеми при изразходването на средствата за материално
стимулиране на обществените възпитатели.

През отчетния период са възниквали незначителни проблеми при
изразходването на средствата, които след представяне на съответната
информация са били отстранявани.
8.

Проведени квалификационни дейности
с обществените
възпитатели.
От кого са организирани и по чия
инициатива?

Проведени две квалификации на екипа на Комисията и обществените
възпитатели. Едната е супервизия на случаи от пряката работа на възпитателите
с надграждащо обучение, засягащо конкретните теми.
Второто е тиймбилдинг на екипа на Комисията и възпитателите.
9.

Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности.

16 обществени възпитатели
5. Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън
местната комисия, при подбора и определянето на обществените
възпитатели. – през отчетния период не е имало случаи, отговарящи на
описанието
10.

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. Хисар, м.
юни, 2017 г.
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Извърша се и по вътрешни критерии на Комисията
6.1. Брой изготвени оценки. – 17. Промяна е настъпила два пъти в
състава на възпитателите.
6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1”
(изпълнението превишава очакванията).
- при 5 от обществените
възпитатели
6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” - при 10 от
обществените възпитатели
6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” - при 2 от
обществените възпитатели
6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” - няма
6.6. Брой обществени възпитатели, получили
(изпълнението не отговаря на изискванията). - няма

„оценка

5”

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените
възпитатели, получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на
изискванията /очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на
изискванията /очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН. .работи се индивидуално с всеки от тях, като успоредно с това се подкрепят от
останалите специалисти .
7.1. Теми – брой и видове. – супервизия при работата по конкретен
случай
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.
На територията на община Сливен, до септември 2017 г., функционираше
СПИ „Христо Ботев”, с. Драгоданово. През отчетния период не са реализирани
конкретни проверки само от МКБППМН, тъй като имаше редица такива,
извършени от други институции, предвид предстоящото закриване и
процедурите, които го съпътстваха.. В заповедите за тези проверки не бяха
включени представители на МКБППМН, не бяхме и осведомени за конкретни
резултати. Информация сме получавали от ръководството на интерната и сме
съдействали при отстраняването на нередностите, посочени в докладите. От
началото на учебната 2017/2018 г. Директорът на СПИ „Христо Ботев”, както и
90 % от персонала е сменен, което доведе до напражение в работата и опит за
нова организация на работата. Предстоящото и вече станало факт закриване на
интерната доведе и до допълнителни проблеми в екипната работа.
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По отношение на ДПС се работи в постоянен контакт, по съвместни случаи
и не е настъпвало събитие, което да провокира проверки. Инспекторите ДПС се
помещават в сградата на РУ Полиция Сливен.
2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и
попечителите и постигнати резултати. - няма случаи по този показател
3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за
непълнолетните (чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.
Няма случаи по този показател
4. 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.
През отчетния период бяхме уведомени за две проверки на територията
на община Сливен, в които бяхме включени съвместно с отдел „Закрила на
детето”. Няма образувани възпитателни дела.
По отношение на Координационния механизъм за взаимодействие при
работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие, пряко участие в
заседанията е вземал секретарят на Комисията, като при реализирането на
конкретни мерки е действано съобразно разпоредбите и в партньорство с
Районна прокуратура Сливен
5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за
установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки
и постигнати резултати.
Посочените обходи се осъществяват съвместно с намиращия се на
територията на община Сливен Център за работа с деца на улицата и
инспекторите ДПС. При установяване на такива и по преценка на инспекторите
ДПС се подава преписка за образуване на възпитателно дело на установените
лица и налагане на възпитателни мерки
6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на
МКБППМН.
Няма проблеми, при които да не се е реагирало адекватно със
съдействието на Членовете на Комисията
7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои
органи и за какви нарушения?
Няма случаи, отговарящи на описанието.
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ, ПРЕД МЕСТНИ И
ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ, ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ

През отчетния период местната комисия е реализирала на територията на
общината превантивни програми
и дейности, които пряко касаят
подрастващите и реалните опасности, които дебнат в тяхното ежедневие.
Официални предложения не са правени, тъй като с всяка от институциите се
работи пряко и почти ежедневно.
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:
15. Инспектори ДПС – брой и теми.
Координиране на работата по всеки един от случаите; своевременно
уведомяване за наличието на рисково поведение у подрастващите; обсъждане на
мерки и нови мероприятия, свързани с превенцията на рисковото поведение.
16. Училища и детски градини. Брой и теми
Присъствие на организирани директорски съвещания или срещи с
педагогически съветници/представители на училищни комисии. Проведени две
обучения с участието на представители на Координационните съвети;
обсъждане на постъпили случаи и сигнали от училища и реагирането в
конкретните случаи, както от тяхна, така и от страна на МК; заседание на
училищните комисии по ПППУ в началото на учебната година, определен
механизъм за работа, изготвено методическо ръководство и заявки за подаване
превантивна работа по случаи; Разработен училищен регистър за деца в риск с
повече от 15 показателя.
3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”).
Брой и теми.
Член на МКБППМН в Сливен е началника на отдел „Закрила на детето”.
Това подпомага работата между двете институции и координирането на
съвместното реагиране по случаи на двете институции. При всеки един
постъпил в Комисията сигнал, своевременно се информира и реагира от страна
на Отдел „Закрила на детето”, както и при подаването на сигнали от ОЗД,
Комисята успява да набави нужната информация максимално бързо.
4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
През отчетния период от Районен съд Сливен не бяха подавани условно
осъдените непълнолетни. В същото време, редовно се провеждат разговори със
съдии по конкретни случаи или постъпили предложения и се реагира на техни
предложения и поправки в предложения отправени до Районен съд Сливен.
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През отчетния период няма възникнали проблеми в работата с Районна и
Окръжна прокуратура Сливен. Своевременно уведомяваме за наложените
възпитателни мерки, а представител на Районна прокуртура присъства на
Заседанията на МКБППМН; реализирани са срещи с юристите на МКБППМН,
уеднаквени са изискванията към предложенията, отправени до Районен съд
Сливен.
През отчетния период няма възникнали проблеми в работата със
следствените органи. При постъпване на запитване или необходимост от
информация се реагира максимално бързо.
5. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО,
медии и др. Брой и теми. – няма случаи на пряка работа
6. Проблеми при взаимодействието с
предприети дейности за тяхното преодоляване.

посочените институции и

През отчетния период не са възниквали проблеми в работата с
гореизброените институции.
ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.

1. Брой организирани обучителни семинари от общинската
(районната) комисия и теми, включени в програмите на семинарите.
Проведени две квалификации на екипа на Комисията. Едната е
супервизия на случаи от пряката работа на възпитателите с надграждащо
обучение, засягащо конкретните теми.
Второто е тиймбилдинг на екипа на Комисията и възпитателите.
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните
семинари.
В супервизията взеха участие 11 от членовете на МКБППМН
В тиймбилдинга взеха участие 10 от членовете на МКБППМН
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!
През отчетния период представители на Комисията не са вземали
участия в горепосочените квалификационни форми, тъй като периодът им на
провеждане съвпадаше с изготвянето на индивидуалните оценки на учениците в
СПИ с. Драгоданово и планирането на извеждането на всяко едно от тях.
Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.
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Разходвани средства за отчетния период – 6024,00 лв.
ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността
на местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата
68:
Получени средства
по ЗДБ за
МКБППМН за 2017
г. – общо (в лева)

91620,00 лв.

Изразходвани
средства от
МКБППМН за 2017
г. – общо (в лева)

82500,00 лв.

Получени средства по
ЗДБ за МКБППМН за
2018 г. – общо (в лева)

Необходими
средства за 2019 г.
– общо (в лева)

103680,00 лв.

105000,00 лв.

ХІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. - няма
ХІІІ. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА:

1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на
председателя и секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук
страница на местната комисия (ако има такава); факс на общината или
местната комисия, телефони на ИДПС във Вашата община и на
Дирекциите за социално подпомагане – отделите за закрила на детето.
Председател – Пепа Димитрова-Чиликова
044/611 102
Секретар – Лилия Радева
0896/788 857, 044 611 154; e-mail lradeva@abv.bg.
Информационен сайт - http://www.mkbppmn.sliven.net/
Помощни органи – Консултативен кабинет и Център за социална
превенция – не разполагат с отделни телефони.
ИДПС – 044/644 305;
Отдел „Закрила на детето” – 623 011; 625083;
2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната
комисия във Вашата община (център за социална превенция,
консултативен кабинет, телефон на доверието и т. н.). - не разполагат с
отделни телефонни постове
С уважение:
СТЕФАН РАДЕВ
КМЕТ НА ОБЩИНА СЛИВЕН
ЛР
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