ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
ДОКЛАД на МКБППМН гр. СЛИВЕН за
ОТЧЕТЕН ПЕРИОД 2020 г.

І. ОРГАНИЗАЦИОННО
РАЙОННА) КОМИСИЯ

СЪСТОЯНИЕ

НА

МЕСТНАТА

(ОБЩИНСКА,

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.
2.
3.
4.
5.

Виолета Стоилова – юрист
Ана Станкова – юрист
Валентина Георгиева – юрист
Митко Митев –Директор ОУ „Братя Миладинови”
Таня Димитрова – старши експерт „Здравеопазване” в Дирекция „Социални
дейности, здравеопазване и спорт” - община Сливен
6. Емил Николов – инспектор „Борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни” – ОДМВР - Сливен
7. Йорданка Радева – журналист
8. Костадин Славов –Директор СУ "Х.М.Пашов"
9. Лидия Димитрова – педагог ППМГ „Добри Чинтулов“
10. Виктор Паскалев - старши експерт – психолог в отдел „РК” – Дирекция „Бюро по
труда” – Сливен
11. д-р Митко Баев - инфекционист
12. Снежана Кръстева – експерт „Закрила на детето”
13. Соня Гегова – педагог ПГЕЕ „М. Кюри”
14. Илонка Толева – старши експерт „Приобщаващо образование“ в РУО Сливен
15. Катя Колева – Заместник районен прокурор, Районна прокуратура Сливен

ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.
a. Реализирани дейности от Вашата комисия:
1.1. 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 05.07.2017 г.
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Представители на Местната 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.
1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от
МКБППМН - няма данни
1.2. Работа с педагогическото ръководство.
Брой срещи
6

Таблица 1.
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
6

През отчетния период са провеждани работни срещи и/или консултации с
педагогическото ръководство на училищата при конкретно възникнали казуси с цел
максимална ефективност на взетото решение. Подпомагано е при решаване на казуси или
поемане на работата по случаи, за които по-ефективно би било да се работи на основание
чл.41,ал.2 от ЗБППМН.
1.3 Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози,
педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.
Таблица 2.
Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца
2

Теми
«Приобщаващо
образование»

През отчетната година, превърналото се в традиция обучение на горепосочените
специалисти, не се реализира, поради въведените от Министъра на здравеопазването
противоепидемични мерки. Независимо от това, през периода се проведоха две онлайн срещи,
съвместно с представителите на РУО, касаещи Приобщаващо образование, възникнали
трудности в работата по случай и последващо насочване към Консултативния кабинет на
Комисията за допълнителна подкрепа на учениците.
Извън това, се провеждаха методически срещи, лично, с всеки от представителите на
училища, имащи конкретни казуси, затрудняващи работата им, 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. Осигурявани са и консултации с
ученици от обществени възпитатели, психолози.
1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни
За отчетния период, представители на Комисията не са били включвани към
обществени съвети по училища
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и
попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.
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Участници
Родители

Брой дейности
2

Таблица 3.
Вид дейности (срещи, обучения, консултации)
- консултиране на родители за повишаване на
родителски капацитет, решаване на възникнали семейни
конфликти и/или спорове.
- реализиране на програма за повишаване на
родителския капацитет по училища при организирани
тематични родителски срещи.

Настойници
Попечители

-

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.
Таблица 4.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
27
12
15
В работата на Комисията през отчетния период е имало 27 случая на малолетни и
непълнолетни лица, отглеждани при близки и роднини, но не е реализирано по
законоустановения ред НАСТОЙНИЧЕСТВО И ПОПЕЧИТЕЛСТВО. Децата са пребивавали
в повечето случаи при баба и дядо, с тяхно съгласие, а родителите са в чужбина за
неустановен срок.
В един от случаите се касае за непълнолетен, оставен при баба си, при който има
съмнения за зависимост от интернет, но категоричен отказ от негова страна за диагностика и
евентуално лечение. По сигнал на Районна прокуратура бе разгледано дело по отношение на
лицето, като се установи, че има системни злоупотреби в интернет, включително изнудване,
заплахи и манипулации на международно ниво. Конкретната преписка бе образувана по
сигнал на Интерпол, а последвалите информации при изготвянето на доклада по чл.16 от
ЗБППМН установиха, че по адрес на непълнолетния има повече от 6 досъдебни производства.
Бабата категорично декларира, че няма възможност да влияе на поведението на внука си, а
майката пребивава в Кипър и отказва да се върне и поеме ангажимент за сина си. Бащата е в
напреднала възраст, пребивава в Англия и никога не е полагал нужните ежедневни грижи за
сина си. Със съдействието на адвоката на непълнолетния, майката бе уведмена, че ако в найкратък срок не организира своето прибиране и грижа към сина си, ще бъде сигнализирано в
МВнР, Кипърското посолство и Районна прокуратура. Към момента, майката е в България и е
консултирана за по-нататъшни възможности по отношение поведението и здравето на сина й.
1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.
Проведени
превантивни
програми
Образователни

Таблица 5.
Теми
Брой
Брой
Брой
Брой
участници участници
участници
родители малолетни непълнолетни
5
Умеем ли да
168
общуваме?
Как да
организираме
свободното си
време?
Всичко знам!
25
-

4

Асоциално
поведение

2

Скучно ми е!
Харесвам ли
се?

-

72
-

-

- Превенция
на насилието
сред
подрастващит
е
- Превенция
на ПП при
подрастващит
е
- Превенция
на насилието
сред
подрастващит
е
- превенция
употребата на
ПАВ
- превенция
употребата на
алкохол сред
подрастващит
е
- превенция
употребата на
тютюн и
наргилета

-

160

56

-

-

27

-

160

56

-

27

24

Насилие между деца

1

Наркотични
вещества, алкохол,
тютюнопушене

3

Сексуална
експлоатация и
трафик на хора
Престъпления и
противообществени
прояви, свързани с
жп-транспорт
Здравни

-

-

-

-

3

- социални и
хигиенни
умения
- пуберитет –
промените,
които ме
очакват
- здравна
култура и еко
възпитание.
/реализират
се на
територията
на 5 училища

-

-

3

74

-

5

Културни
Спортни

8

Радикализъм1
Общо

22

в град Сливен
с постоянни
групи и
ежеседмични
занятия
Реализират се
на територия
на 6 училища
в град Сливен
с
ежеседмични
занятия и
постоянни
групи, както
ив
училищата в
селата от
община
Сливен във
вид на
спортни
турнири 2
пъти в
годината и
целогодишна
подготовка

-

272

140

798

247

-

Горепосочените спортни програми са вече утвърдени в работата на Комисията като
изключително ползотворни. Големия брой деца, които се обхващат, ежеседмичната
организация на работа и създаването на дисциплина и организация на свободното време,
мотивира все повече деца да искат да се включат в провеждането им. Като финал на всяка
учебна година, Комисията, заедно с ръководителите по училища, организират спортен летен
лагер. През отчетния период в него се включиха 75 деца, като бройката бе определена
отделно за всяко училище по предварително избрани критерии – редовност на посещенията,
лични резултати, редовно посещение на учебни занятия, добър успех и други.
По отношение на нововъведените програми за здравословен начин на живот и
ековъзпитание предстои да се изготвят условия и да се работи за устойчивост по почина на
спортните при наличие на интерес и план за развитие през годината
Успоредно с реализирането на горепосочените програми по училища, Комисията
продължава работата си по вече утвърдената практика от 2017 година.
В началота на 2020 година отново се проведе работна среща с представители на
училищните комисии за превенция. На всяко училище се даде възможност да реализира
собствени превантивни програми, съобразени с интересите, възрастта и приоритетите, които
си залагат, съобразно проблемите, които срещат в работата си през годината.
Така на територията на общината през отчетния период в тази превантивна програма
се включиха 31 училища, които реализираха през годината различни по вид,
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продължителност и включен брой деца в ателиета, отбелязвания на тематични празници, дати
от превантивния календар и други.
Основна цел на тази програма е да се усвоява свободното време на децата, което
позволява освен по-добра индивидуална и групова работа по места, също и обхват и
превенция на рисково поведение сред подрастващите чрез усвояване на различни умения и
навици
Предвид въведените мерки, прекъсването на учебния процес и различната организация
на работата през отчетния период, част от програмите бяха изтеглени като продължителност
и през 2021 година, като предстоящото им обновяване ще започне от незавършената дейност
за 2020 г.
През отчетния период на територията на училищата са обхванати повече от 3400
ученика, които са взели участие в провеждането на инициативите.
По отношение на работата с родителите, представители на Комисията и обществени
възпитатели взеха участие в провеждането на тематични родителски срещи в училищата на
територията на община Сливен. Основни засегнати теми бяха свързани с опасностите сред
подрастващите – алкохол, наркотици, интернет, рискова среда, адаптация и партньорство с
училището и подпомагане на съвместното развитие. В родителските срещи се включиха
повече от 1200 родители.
Проведени анкетни
проучвания:

Таблица 6.
Брой Названия
Брой
на
на
участници
темите
темите
родители

Брой
Брой
участници
участници
малолетни непълнолетни

Образователни
Асоциално поведение
Насилие между деца
Наркотични
вещества,
алкохол, тютюнопушене
Сексуална експлоатация
и трафик на хора
Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с жптранспорт
Здравни
Културни
Спортни
Радикализъм1
Общо
През отчетния период не са осъществявани проучвания по горепосочените показатели
1.5.3.1. 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 (Попълнете на компютър):
Таблица 7.
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата

1
-

7
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО

-

През отчетния период има две преписки, по които МКБППМН е разгледала
възпитателни дела, свързани с ЖП транспорта. В едно от посочените, лицата са действали
заедно с майката на едното от децата, като по отношение на същата има и наказателно
производство.
1.6. Консултации по заявки на родители (чл. 41 от ЗБППМН) от МКБППМН.
1.6.1. Брой деца преминали консултации.
Таблица 8. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
Непълнолетни
асоциално поведение
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

14

24

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

-

5

Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

-

15

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

-

18

Общ брой консултирани деца за
радикализъм

-

2

Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение

Непълнолетни

Общ брой консултирани деца за
насилие между деца

14

24

Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици

-

5

Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол

-

15

Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия

-

-

8
Общ брой консултирани деца за
радикализъм

-

2

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.
Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
47
32
15
Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
53
23

Непълнолетни
30

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
2
2
Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
2
2
1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на
техните извършители.
Таблица 14.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
През отчетния период няма
горепосочените показатели

сигнали

и

разгледани

възпитателни

дела

по

1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените
в отчета превантивни програми.
Таблица 15.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.)
Тираж
табло
100

Теми
Сливенски буквар

Всички реализирани превантивни програми от Комисията разполагат със съответните
презентации и/или филим, които се използват при срещите с подрастващите. На хартиен
носител не се издават информационни материали вече трета година.
Изключение от това е издавания вече пета година „Сливенски буквар“, като през 2020
г. за пръв път бе отпечатан във вид на табло. Отново бе запазена неговата визия и идея като
превантивен материал, подпомагащ опознаването на родния град сред първокласниците и
мотивирането им да посещават различни забележителности в областта с цел максимално
оползотворяване на свободното време със семейството.
2. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към
Дирекция „Социално подпомагане” (ДСП) – Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за
предоставяне на мерки за закрила и социални услуги.
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Таблица 16.
Общ брой деца насочени от МКБППМН
Малолетни
16
7

Непълнолетни
9

Представители на отдел „Закрила на детето“ присъстват при разглеждането на всяко
възпитателно дело в Комисията. При обсъждане на всеки от случаите, съвместно със състава
по чл.11 от ЗБППМН се преценява дали да се сезира съответния социален работник и
възпитателната мярка, която е най-удачна за налагане спрямо цялостната ситуация около
детето.
3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове. Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са
осъществени.
Таблица 17.
Общ брой деца
Малолетни
Непълнолетни
1
1
3.2. 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.
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 писмено от наблюдаващ
инспектор. Механизма на работа с непълнолетните е същият, както при напускащите СПИ и
ВУИ.
При работата с родителите, тенденцията остава негативна, тъй като по отношение на
лицето, настанено в СПИ, родителите продължават да отсъстват от страната. За липсата на
полагане на грижи бе сигнализирана и Районна прокуратура по СК за лишаване от
родителски права. Делото бе с положителен развой, като за настойник на непълнолетния бе
определен директора на СПИ. Въпреки възможността да проявяват интерес и грижа към
детето си, разписани в съдебното решение, на този етап нямаме информация такъв да е заявен
и от двамата родители.
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни,
пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.
Таблица 18.
Брой дейности
СПИ
ВУИ
ПД

Видове дейности
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Приюти за безнадзорни деца
Условно осъдени
През отчетния период нямаме лица, напуснали горепосочените институции.
Съдействано е на лице, напускащо ЦНСТ на територията на града. Навършило
пълнолетие момиче, което заедно със сестра си е настанено с полицейска закрила в ЦНСТ за
домашно насилие.
След проведени срещи с училището, се организира извеждането на момичето в
общежитие на територията на град Сливен, като са разпределени разходите между двете
институции. Осигурен е наема, ремонт и обзавеждане на стаята, интернет, отопление и много
добри битови условия. Подпомагането ще продължи до завършване на учебната
ангажираност или при неспазване на договорените правила.
4.1. Създаден поименен регистър на всички неучащи 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.). Дейности,
предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение,
професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Постигнати
резултати.
Таблица 19.
Брой на
Брой на
Категории
Общ
Брой
обхванати в
професионално
Брой на
неучещи и
брой
продължили
обучения и
ориентирани и започналите
неработещи
образованието
програми за
консултирани
работа
непълноси
квалификация
летни
Неучещи и неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и неработещи,
освободени
от ПД
Условно
2
2
2
1
осъдени
Осъдени на 5
5
5
Няма данни
пробация
Поради въведените мерки и към момента работата с осъдените на Пробация
непълнолетни е силно затруднена. Приоритетни са разпорежданията и организацията на
работа на ОС «ИН» Сливен.
4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни
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Информация за условно осъдени непълнолетни през отчетния период е подадена от
Районен съд Сливен за две лица. По отношение и на двете е определен обществен възпитател
за посочения от съда период, като за едно от лицата, периода няма да бъде спазен, поради
навършване на пълнолетие, за което Районен съд Сливен е надлежно уведомен.
За осъдените на Пробация непълнолетни, се получава писмо за справка за образувани
и разгледани възпитателни дела по отношение на лицето. На основание на това писмо и
чл.41,ал.1,б.Б от ЗБППМН, се определя и обществен възпитател, който да работи с лицето и
да допълва корекционната програма на пробационния служител, съобразно случая и
компетентностите, които има.
От средата на отчетния период, секретарят на Комисията бе определен и като член на
Пробационния съвет.
Таблица 20.
Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация
непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
2
Справки на секретаря на МК в съда
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
b. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
През 2020 г. са разгледани 67 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, от етнически произход на територията на община
Сливен. Друг проблем е мобилността на семействата им, 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
И през отчетния период проблем остава и осигуряване присъствието на малолетните и
непълнолетните, които са от селата в общината и невъзможността на семействата да отделят
средства за придвижването в определения ден.
Поради възникналите ситуации, свързани с обявяването на извънредно положение и
извънредна ситуация на територията на страната, както и разпоредбите, свързани с
разглеждането на възпитателни дела, голям брой от посочените възпитателни дела бяха
отлагани, а в последствие част от тях и прекратени на основание чл.13б от ЗБППМН.
Не на последно място остава сериозен проблема и с липсата на адекватна родителска
грижа. Чести са случаите на родители, напускащи страната и такива, които не проявяват
нужните ангажименти към децата си. Подценяват и се омаловажават техните проблеми,
емоции, израстване. Липсата на адекватно поведение, общуване и приоритизиране на грижата
към децата дава все по-негативни резултати върху тяхното поведение и като следствие –
прояви на агресия, депресии, емоционални разстройства и прояви.
c. Брой изготвени „оценка на риска” по Методика за оценка на риска от
повторно извършване на противообществена проява от малолетни и
непълнолетни лица в дейността на системата от МКБППМН
При стартиране работа по всеки от случаите, обществените възпитатели отделят
нужното време и внимание за изготвянето на горепосочената оценка. Предвид механизма на
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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“.
ІV. КОНСУЛТАТИВНИ
ПРЕВЕНЦИЯ

КАБИНЕТИ

И

ЦЕНТРОВЕ

ЗА

СОЦИАЛНА

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.
2. Центърът за превенция или Консултативен 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 гр. Хисаря през 2017 г.)
И двата помощни органа функционират с приети на Редовно пленарно заседание
Статути за дейността си. През отчетния период не са въвеждани промени в дейността им.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Година

2020
2021
Прогноза за 2022

Таблица 21.
Плануван
брой Реално
усвоени
обществени
бройки обществени
възпитатели, утвърдени възпитатели
за
от МФ по Закона за съответната година
държавния бюджет
18
17
18
18

Изразходвани
средства
по
Наредба №2 на
ЦКБППМН

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.
Възнагражденията се утвърждават от Председателя на МКБППМН.
2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От кого
са организирани и по чия инициатива?
През отчетния период планираните обучения не се проведоха поради възникналите
ограничения на територията на страната.
3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности. –
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4. 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. Хисаря, м. юни, 2017 г.
Оценката на работата на всеки от обществените възпитатели се извършва ежемесечно
от оперативното бюро. Секретарят на Комисията представя при всяко събиране за възникнали
трудности в работата и съответните мерки, които биха могли да се вземат за подобряване на
ежедневната работа. Настъпвали са конкретни проблеми с двама от обществените
възпитатели през отчетния период, свързани с конфиденциалността по работата по случаи,
като веднага е запознат Председателя на Комисията, оперативното бюро и са взети
необходимите мерки. На проведеното редовно пленарно заседание на Комисията, същите
бяха освободени.
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.
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. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните
(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.
Не са осъществявани подобни през отчетния период.
3. 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 представители на Комисията са взели участие в три проверки на
нощните заведения на територията на община Сливен, в които бяхме включени съвместно с
отдел „Закрила на детето”. Установени бяха непълнолетни лица, по отношение на които е
взето отношение от МВР. Няма образувани възпитателни дела.
По отношение на координационния механизъм, Комисията е взела участие в
провеждането на два през отчетния период. В единия от случаите е съдействано за
изготвянето на цялостна оценка на момиче с заболяване /диабет/ и множество
противообществени прояви, включително употреба на ПАВ и насилие. При образуваното
възпитателно дело, по сигнал на отдел „Закрила на детето“, бяха предприети действия и
сътрудничество със семейството за провеждане на цялостна диагностика в клиника в
Търговище. Последвалата диагноза е „параноидна шизофрения“. Към момента се съдейства
на семейството с подкрепящи консултации при тяхна заявка и необходимост, тъй като
медикаментозното лечение дава положителни резултати. Успоредно с това, непълнолетната е
насочена за ползване на социална услуга.
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4. 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.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.
Няма възникнали проблеми през отчетния период
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за
какви нарушения?
Няма възникнали проблеми през отчетния период
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, 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 корекционновъзпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и
организации:
16. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.
През отчетния период от Районен съд Сливен са подадени два случая на условно
осъдените непълнолетни. 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 прокуратура 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.
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др.
Брой и теми.
Партнираме при някои от превантивните мероприятия, които се организират през
годината. През отчетния период няма реализирани такива.
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3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети
дейности за тяхното преодоляване.
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; стойност на средствата от бюджета на
МКБППМН.
През отчетния период планираните обучения не бяха проведени, поради въведените
мерки на територията на страната.
17. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.
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 не са постъпвали информации и покани/предложения за
провеждането на квалификационни форми.
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:36 500
лева.
ХI. Планувани за 2020 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН
за възнаграждение на членове на МКБППМН. – 4819 лв.
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните
комисии за БППМН през 2020 г., моля попълнете таблица 22:
Таблица 22.
Получени средства по ЗДБ за
МКБППМН за 2020 г. – общо
(в лева)
116 640

Изразходвани средства от
МКБППМН за 2020 г. – общо
(в лева)
81225

Необходими средства
за 2022 г. – общо (в
лева)
135 000

ХІІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.
През последните години все по-усилено се говори за предстоящите промени в
системата, касаеща работата с малолетни и непълнолетни. На местно ниво не достига никаква
информация относно плановете и сроковете, в които се очаква да се случи това. Липсата на
информация води до демотивиране в работата ни, включително и трудности по задържането
на специалисти, с които се работи пряко.
По отношение на задържането на специалистите и вече утвърдени в работата
обществени възпитатели, считаме че е повече от необходимо въвеждане на промяна във
възнагражденията по Наредба №2 и Наредба №3 на ЦКБППМН. В МКБППМН при община
Сливен, възпитателите са утвърдени и доказани специалисти, които осъществяват дейността
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си повече от 5-10 години. За съжаление, комплицираността на случаите и натовареността
през годините, прави все по-трудно мотивирането на тяхното оставане в състава. По
отношение на членовете на Комисията също не са настъпвали промени, но проблемите са от
същото естество.
ХІV. МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА:
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 Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „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; 625 083;
С уважение:
Пепа Димитрова-Чиликова
Председател на МКБППМН
Заместник кмет „Хуманитарни дейности“
Заповед № РД 15-1047/03.08.2016 г.

