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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ 
1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл. 6, ал. 2 

от ЗБППМН). 

Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните при Община Силистра е определен със Заповед на Кмета на 

общината на основание и при спазване изискванията на чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. Председател 

на Комисията е Заместник-кмет „Хуманитарни дейности“ на Община Силистра и в нея са 

включени представители на общинската администрация, представители на дирекция 

"Социално подпомагане", на полицията, както и психолог, юристи, общественици. 

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни (ПМС 

51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 

Секретарят, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН е щатен, по трудови правоотношения. 
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 
1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 
Местната комисия реализира самостоятелно или съвместно с други 

организации/институции редица превантивни дейности и мероприятия: 

 За трета поредна година се проведе шах турнир за купа "Дръстър", за ученици на 

възраст от първи до седми клас, с организатор Община Силистра и МКБППМН и под 

патронажа на кмета на общината..  
 

 МКБППМН и дирекция „Хумантарни дейности“ организираха беседа по пътна 

безопасност с деца от IV клас и състезание по приложно колоездене.  

 Във връзка с отбелязването на Световния ден срещу тормоза в училище  (Ден на 

розовата фланелка), МКБППМН организира представянето на пиесата «Лоши деца» на 

румънската авторка Михаела Михайлов за училищата от общината. След края на всяко 

представление се проведе дискусия, водена от психолозите на училищата или на 

Местната комисия, по време на която децата и младежите споделиха личните си 
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впечатления от видяното, свои преживявания и мнения за добро и лошо поведение, за 

причините и последиците от насилието, за отношенията и училищния живот. 

 МКБППМН, заедно с Ученически парламент, Община Силистра, отдел „Образование 

и младежки дейности“ ПИЦ и Центъра за кариерно ориентиране организираха 

Национална младежка среща БОС - БЪДИ, ОПАЗИ, СЪХРАНИ... СЕБЕ СИ. В гр. 

Силистра се събраха ученици от осем общини: София, Русе, Шумен, Разград, Русе, 

Балчик, Тутракан и Силистра и обсъдиха  теми, свързани с личностното развитие на 

младите хора, предизвикателствата пред тях в 21-ви век, възможностите за изява и 

съхранение на постигнатото.  

 МКБППМН и отдел „Образование и младежки дейности“ при Община Силистра 

проведоха конкурс „Най-добър клас на годината 2019“, с цел: свеждане до минимум на 

неизвинените и безпричинни отсъствия; мотивиране на учениците към екипност, 

толерантност и по-голяма лична отговорност; сплотяване на ученическите колективи; 

стимулиране на инициативност и нови идеи; повишаване на познавателната активност; 

развитие на мотивацията за учене; формиране на интерес към училищния живот, чрез 

създаване на атмосфера на съревнование; развитие на ученическото самоуправление; 

развитие и обогатяване на традициите в общността;  привличане на родители в учебно-

възпитателния процес. Конкурсът се проведе в две възрастови категории - 5-7 клас и 8-

12 клас.  

 МКБППМН и ОСНВ осигуриха награди за състезателни игри, организирани от ОД на 

МВР. Състезанието включи 4 игри: тестове по пътна безопасност, редене на пъзел от 

пътни знаци, теглене на въже, обикаляне на конуси и стрелба в кош с алкоочила и в 

него взеха участие 4 отбора от 5 клас. 

 По случай 1 юни – Международен ден на детето, МКБППМН съвместно с дирекция 

„Хуманитарни дейности“ организира детски празник - магическо шоу с участието на 

маг Арсен. 

 За осма поредна година МКБППМН реализира Лятна програма – клубове по интереси 

за деца от 8 до 18 години. Около 400 деца участваха в 44 групи на 14 клуба по 

интереси – плуване, тенис на корт, приложно изкуство, шахмат, хип-хоп танци, латино 

танци, ветроходство, гребане, рисуване, йога, стрелба, самоотбрана, „Театър и 

приключения“ и „Млад скаут“.  

 За втора година МКБППМН, ОСНВ, ПИЦ и отдел „Образование и младежки 

дейности“ при Община Силистра организираха Фестивал на уличните изкуства, 

посветен на  Международния ден за борба със злоупотребата на наркотици и 

незаконния трафик – 26 юни и Деня на река Дунав – 29 юни. Проявата включи 

изпълнения на музикални младежки групи, хип-хоп танци, зумба,  бийтбокс, диджей, 

театрални скечове, ателие за рисунки и др. 

 По случай празника на град Силистра 14 септември, Тенис клуб – Силистра и 

МКБППМН проведоха турнир по тенис на корт за деца от 6 до 16 години.  

 За седма поредна година МКБППМН, ОСНВ и ПИЦ реализираха конкурсна сесия за 

ученически проекти „Младежта срещу насилието и наркотиците“. В рамките на 

сесията бяха одобрени и изпълнени 13 проекта, в които проектните дейности бяха 

насочени към една или повече области на действие – опазване на околната среда и 

опазване и развитие на градската среда, превенция на употребата на психоактивните 

вещества, промотиране на пътна безопасност, превенция на насилието, агресията 

тормоза и противоправното поведение сред децата и младежите, превенция на 

употребата на психоактивни вещества, превенция на трафика на хора и активно 

включване на родителите в изпълнението на различни дейности. Общото одобрено 

финансиране за реализиране на проектите беше в размер на 21 754  лв., а в 

кандидатстващите групи участваха 209 деца и младежи. 
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 МКБППМН, съвместно с дирекция ХД и ОССЕИВ, организира турнир по народна 

топка за ученици 4-5 кл. под надслов „Спорт за толерантност“. В турнира взеха 

участие 4 отбора от с.Проф.Иширково, с.Брадвари, с.Калипетрово и гр.Силистра.   

 МКБППМН, съвместно с отдел „Култура“ при Община Силистра традиционно 

организира детски празник „Около елхата“ – запалване на коледните светлини. 

 МКБППМН, съвместно с дирекция ХД и ОСНВ/ПИЦ организира традиционни 

Общински турнири по шах, баскетбол, футбол, плуване и приложно колоездене по 

случай Коледните и Новогодишни празници. 

 

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. 

Няколко от членовете на Комисията са определени за участници в екипите 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. 

1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от 
МКБППМН: 12. 

 

1.2. Работа с педагогическото ръководство. 
В лични срещи и редовна кореспонденция МК уведомява ръководствата на всички 

училища на територията на общината за дейността на Комисията, за различни нейни 

инициативи и възможностите за съдействие в превенцията на противоправното поведение, 

включително възможността за консултации с психолог на деца с поведенчески проблеми. 

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

24 - 

   

1.3. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 
педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

На ниво педагогически състав Комисията работи основно чрез обществените 

възпитатели - за всяко от 14те училища на територията на града и близките населени места, 

както и за Обединеното общежитие за средношколци и за Центъра за настаняване на деца от 

семеен тип е определен конкретен обществен възпитател, който поддържа близък контакт с 

определен от ръководството представител на училището – обикновено педагогически 

съветник или психолог, каквито вече работят по трудово или гражданско правоотношение във 

всички училища от Общината. Общественият възпитател предлага съдействие за корекция на 

асоциално / рисково поведение, работи с деца, които са в рискова семейна или приятелска 

среда, застрашени от отпадане от училище, извършили противообществени прояви, оказва 

при нужда социална или възпитателна подкрепа. 

 
Таблица 2. 

Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца Теми 
209 Обсъждане 

поведението на деца 

с противообществени 

прояви; събиране на 

информация за 
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наличие на деца с 

асоциално поведение 

или необходимост от 

подкрепа 
  

1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни  
Членове на Комисията са определени за членове на обществени съвети към някои от 

училищата и като такива участват в работата им. 

 
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 
Превантивната работа с родителите основно се състои в лични консултации и даване 

на информация за дейността на различни институции, правомощията им и начините за връзка 

с тях. За целта е осигурена възможност родителите да се обърнат към обществен възпитател / 

психолог при необходимост от помощ и съдействие при възпитанието на децата им, при 

коригиране на негативни прояви или тенденции в поведението на детето. В рамките на 

конкурсната сесия за ученически проекти насърчаваме подаване на проекти, в които има 

активно участие на родители и/или училищни настоятелства.  

1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и 
попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си. 

Таблица 3. 
 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 86 Срещи, консултации 
Настойници - - 
Попечители - -  

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 
попечителство. 

Таблица 4. 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 
Комисията прие и проведе годишни превантивни програми както следва: Програма за 

дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните, в която 

са застъпени образователни, културни, спортни дейности, както и превенция на употребата на 

наркотични вещества; Програма за ранна превенция за извършване на противообществени 

прояви от малолетните и непълнолетните, на насилието между деца, на отпадането от 

училище и рисковото поведение; Лятна програма за ангажиране на свободното време. 

Таблица 5. 
Проведени 
превантивни 
програми  

Брой Теми Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни  Включени в Лятна 

програма 
   

Асоциално 
поведение 

1 Превенция на 
асоциалното 

поведение чрез 
насърчаване на 

активността, 
провокиране на 

различни форми на 

20 1800 1000 
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себеизразяване и 
промотиране на 

алтернативни начини 
за прекарване на 
свободното време 

Насилие между 
деца 

1 Превенция за 
извършване на 

противообществените 
прояви на 

малолетните и 
непълнолетните, на 

насилието между 
деца, на отпадането 

от училище и 
рисковото поведение 

- 100 300 

Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

 Включени в Програма 

за дейности по 

превенция на 

асоциалното 

поведение на 

малолетните и 

непълнолетните 

   

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                

 Включени в Програма 

за дейности по 

превенция на 

асоциалното 

поведение на 

малолетните и 

непълнолетните 

   

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с 
жп-транспорт 

     

Здравни  Включени в Програма 

за дейности по 

превенция на 

асоциалното 

поведение на 

малолетните и 

непълнолетните 

   

Културни  Включени в Програма 

за дейности по 

превенция на 

асоциалното 

поведение на 

малолетните и 

непълнолетните 

   

Спортни                        1 Лятна програма - 340 60 
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Радикализъм1      
Общо 3   2240 1360 
 

Таблица 6. 
Проведени анкетни 
проучвания: 

Брой Теми Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни      
Асоциално поведение      
Насилие между деца 1 Тормоз в 

училище 
- - 300 

Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

1 Употреба на 
наркотици 

- - 50 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                

1 Информираност 
по темата за 

трафик на хора 

- - 150 

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с 
жп-транспорт 

     

Здравни      
Културни      
Спортни                              
Радикализъм1      
Общо 3 - - - 500 

Анкетните проучвания са извършени от младежи в рамките на проекти по конкурсна 

сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“. 

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:   

На територията на община Силистра няма регистрирани противообществени прояви, 

свързани с жп-транспорта, извършени от малолетни или непълнолетни лица. Предложено е 

съдействие на звено „Жандармерия“, което извършва охранителна и превантивна дейност за 

противообществени прояви и престъпления, свързани с жп-транспорта. 

Таблица 7. 
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 -  

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 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

                   
1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с 
екстремистки или радикален характер. 
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50 13 37 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

- - - 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

2 - 2 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

- - - 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

- - - 
Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

- - - 
Таблица 9. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

36 13 23 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

- - - 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

2 - 2 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

- - - 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

- - - 
Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

- - - 
 

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 
Таблица 10. Индивидуални консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
35 2 33 

 
Таблица 11. Семейни консултации. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
35 2 33 
Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
- - - 

 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 
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Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 
- - - 

 

1.6.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на 
техните извършители. 

Таблица 14. 
Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

- - - 
 

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените 
в отчета превантивни програми. 

Таблица 15. 
Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 

Флаери 300 Спрете агресията 
Флаери 150 Трафик на хора 
Книжка 150 Трафик на хора 

Информационните материали са създадени, отпечатани и разпространени от младежи, 

участници в конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“. 

 

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. 

Таблица 16. 
Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

- - - 
 

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

През 2019 г. няма непълнолетни лица, настанени в СПИ или ВУИ по предложение на 

МК - Силистра 
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 
Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
- - - 

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.  

През 2019 г. няма непълнолетни лица, настанени в СПИ или ВУИ по предложение на 

МК - Силистра 

4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени. 

В община Силистра няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, 

приюти за безнадзорни деца. Едно непълнолетно лице е условно осъдено и присъдата е 

изпратена на МКБППМН през януари 2020 г. за организиране на възпитателни грижи. 

Предстои изготвяне на план за работа с лицето с цел оказване на подкрепа. 

Таблица 18. 
 Брой дейности Видове дейности 

СПИ - - 
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ВУИ - - 
ПД - - 
Приюти за безнадзорни деца - - 
Условно осъдени - - 

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. 
 

Категории 
неучещи и 

неработещи 
непълно-

летни 

 
Общ 
брой 

 
Брой 

продължили 
образованието 

си 

Брой на 
обхванати в 
обучения и 

програми за 
квалификация 

Брой на 
професионално 
ориентирани и 
консултирани 

 
Брой на 

започналите 
работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

- - - - - 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

- - - - - 

Условно 

осъдени 

- - - - - 

Осъдени на 

пробация 

- - - - - 

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и 
осъдените на пробация непълнолетни.  

МКБППМН - Силистра отправя запитване до съда за условно осъдени непълнолетни. 

Секретарят на Комисията е член на Пробационния съвет в района на действие на Районен съд 

– Силистра и на екипа за съвместна работа с непълнолетни осъдени по чл.230 ЗИНЗС, 

откъдето има възможност да получи информация за осъдени на пробация непълнолетни. 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 
пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 
Информация от съда - 
Справки на секретаря на МК  в съда - 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

През 2019 г. в МКБППМН са заведени 32 преписки и наказателни постановления за 38 

извършители (малолетни и непълнолетни) на противообществени прояви. Разгледани са и са 

решени дела за 35 извършители (включително за 8 извършители по преписки и наказателни 

постановления, регистрирани в края на 2018 г.), от които на 26 са наложени възпитателни 
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мерки, за 3 делата са отложени поради неявяване и за 6 лица делата са прекратени поради 

навършване на пълнолетие. За 11 маловръстни престои образуване/разглеждане на 

възпитателни дела. За сравнение, през 2018 г. са заведени 29 преписки и наказателни 

постановления за 44 извършители (малолетни и непълнолетни) на противообществени 

прояви. От тях са разгледани и решени дела за 38 извършители, от които на 29 са наложени 

възпитателни мерки и за 9 лица делата са прекратени поради навършване на пълнолетие.  

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  
Основен проблем при разглеждането на възпитателните дела е усложняване на 

предварителната проверка и организирането на заседанията по разглеждане на делата в 

случаите, в които извършителите не са с адрес в гр.Силистра, а в някое от селата на общината. 

При разглеждането на възпитателни дела проблем е неявяване на някои от извършителите на 

противообществени прояви и родителите им, което налага отлагане на делата. Проблем е и 

отказът на някои от родителите да съдействат при изготвянето на докладите по чл.16 от 

ЗБППМН. 

2. 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: 11. 

 

ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 
ПРЕВЕНЦИЯ 

1. Наименование на помощния орган.  
Към Местната комисия работи Консултативен кабинет, за който е отделено специално 

помещение.  

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.)  

Консултативният кабинет има статут, приет на заседание на МК и функционира в 

съответствие с изискванията на ЦКБППМН.  

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 
Таблица 21. 

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

Реално усвоени 
бройки обществени 
възпитатели за 
съответната година 

Изразходвани 
средства по 
Наредба №2 на 
ЦКБППМН 

2019 19 12 36 616 

2020 12 

Прогноза за 2021 12 

 
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 изпълнение на законовите разпоредби, обществените възпитатели осъществяват 

възпитателен надзор по чл.41 ЗБППМН и участват активно в превантивната работа на 

Комисията. Те поддържат контакт с педагогическите съветници и психолозите в училищата 

от града, чрез които набират информация за деца в риск или с девиантно поведение; оказват 

съдействие чрез консултации на деца и семейства; водят беседи, срещи и тренинги с ученици 
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на различна възраст по превенция на противоправното поведение; участват като модератори 

или помощник-модератори в Лятната програма на Комисията за ангажиране на свободното 

време; участват в масовите превантивни мероприятия на Комисията; осъществяват дежурства 

в Консултативния кабинет на Комисията. 
2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого 

са организирани и по чия инициатива?  
Обществени възпитатели участваха в организирания от МКБППМН, отдел 

„Образование и младежки дейности“ и ПИЦ/ОСНВ двудневен обучителен семинар по 

програма „Трениране на успешни учители” на д-р Томас Гордън – модул 1, със 

сертифицирани обучители Милена Петрова и Павел Павлов. Целта е обучение на 

педагогически специалисти в умения за ефективно общуване и разрешаване на конфликти. 

Обществен възпитател взе участие в международен семинар „Работа с родители на 

„трудните деца“, организиран от Фондация „Стефан Батори“ – Поша, с водещи Анна Швед и 

Анджей Майхер. 

3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности: 4. 
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.  

Оценяването на дейността на обществените възпитатели се извършва от Местната 

комисия и при него се отчитат както посочените в методическото ръководство, така и 

допълнителни качества и показатели. 

 

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.  
Местната комисия активно си сътрудничи с намиращата се на територията на 

общината детска педагогическа стая и инспекторът ДПС е член на Комисията. С оглед 

осъществяване на контролната функция на МК се провеждат редовни срещи с инспектора 

ДПС с цел набелязване на оптимални мерки за работа с конкретни деца, регистрирани в ДПС 

или МК, обмяна на информация и практики. В община Силистра няма СПИ, ВУИ, ДВНМН, 

ПД, приюти за безнадзорни деца.  

2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните 
(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

През 2019 г. няма непълнолетни настанени на работа по реда на ЗБППМН и поради 

това не е упражняван контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните  по чл. 10, ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН.  

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.  

Представители на местната комисия участваха в извършваните от органите на РУП и 

РЗИ ежемесечни проверки за посещаване от малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни 

заведения. През годината са проведени общо 36 такива. Съставени са актове за 

административно нарушение на 1 заведение и 7 родители. 

Секретарят на МК е определен със заповед на Кмета на Общината за представител на 

Община Силистра в мултидисциплинарния екип на местно ниво за прилагането на 

Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на 
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насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция. През 2019 

година не е извършвана кризисна интервенция.  

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на 
скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати. 

Секретарят на МК участва в екип, включващ представители от ДСП, ОЗД и ИДПС, 

извършващ обходи за установяване на скитащи и просещи деца два пъти месечно. Наред с 

това, обществени възпитатели също следят за наличие на просещи деца. Няма констатирани 

нови случаи. 

5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 
Комисията не среща проблеми при осъществяването на контролната си дейност.  

6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за 
какви нарушения?  

Местната комисия не е установила нарушения, за които да е необходимо сезиране на 

компетентни органи.  
 
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  

Местната комисия не е правила предложения пред местни и централни органи по 

проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.  
 

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. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  
Прокурор от Районна прокуратура е активен участник в работата на Комисията и 

съвместно с обществени възпитатели провежда срещи с ученици с оглед повишаване на 

правната им култура и знанията им за правонарушенията и предвидените за тях наказания. 

2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и др. 
Брой и теми.  

Младежи и преподаватели от ЦПЛР - ОДК са редовни участници в инициативите на 

МКБППМН – спортни турнири, творчески ателиета, летни клубове. Младежка група от ОДК 

има реализиран пореден проект по конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и 

наркотиците“. 

Женско сдружение „Екатерина Каравелова“ с готовност предоставя обучители за 

ученически проекти по конкурсна сесия „Младежта срещу насилието и наркотиците“. 

СНЦ „Паралел-Силистра“ сътрудничи на МКБППМН и Община Силистра при 

провеждане на станалата традиционна Национална младежка среща и на неформална 

младежка група, редовен участник в конкурсната сесия „Младежта срещу насилието и 

наркотиците“. 

МКБППМН си сътрудничи със здравния медиатор към Община Силистра за оказване  

съдействие на непълнолетен младеж с противообществена проява и на семейството в 

отношенията им с държавни и общински институции – за осигуряване на топъл обяд, 

регистрация на трудова борса, избор на личен лекар и т.н. 

Комисията информира редовно и изчерпателно медиите за организираните от нея 

мероприятия с цел популяризиране на дейността и достигане на полезна информация до 

максимално широк кръг лица. 



 13 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 
дейности за тяхното преодоляване.  

Комисията не среща проблеми при взаимодействието с посочените институции. 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) комисия 

и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на 
МКБППМН.   

МКБППМН, съвместно с отдел „Образование и младежки дейности“ на Община 

Силистра и ОСНВ/ПИЦ организира двудневен обучителен семинар по програма „Трениране 

на успешни учители” на д-р Томас Гордън – модул 1, със сертифицирани обучители Милена 

Петрова и Павел Павлов. Целта е обучение на педагогически съветници, учители, класни 

ръководители, възпитатели и други педагогически специалисти в умения за ефективно 

общуване и разрешаване на конфликти. В семинара участваха представители на всички 

училища от територията на общината. Средства от бюджета на МКБППМН: 1811 лв. 

МКБППМН, съвместно с отдел „Образование и младежки дейности“ на Община 

Силистра и ОСНВ/ПИЦ организираха обучение - тренинг, в което се включиха 23 младежи от 

Ученически парламент – Силистра. Избраната от младежите тема беше „Справяне с 

емоциите. Изграждане на успешни взаимоотношения“, а обучители Милена Петрова и Павел 

Павлов – психолози - терапевти. Средства от бюджета на МКБППМН: 4072 лв. 

МКБППМН, съвместно с отдел „Образование и младежки дейности“ на Община 

Силистра и СНЦ „Паралел-Силистра“ проведе младежки тренинг „Превенция и управление 

на риска при провеждане на младежки събития”. Целта на тренинга беше да развие 

капацитета и уменията на младите хора за провеждане на младежки събития при спазване на 

правилата за осигуряване на безопасни условия за здравето и живота на участниците, както и 

превенция на рисковете от злоупотреба с лични данни и безопасни комуникации в Интернет 

среда. Средства от бюджета на МКБППМН: 1110 лв. 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари: 3 
3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членове 

на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации.  
През 2019 г. членове на МКБППМН не са участвали в квалификационни форми на 

ЦКБППМН и други организации. 

 
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 49 174 

лева. 
 
ХI. Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН 

за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
За 2019 г. бяха запланувани 8000 лв. по Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение 

на членове на МКБППМН, от които бяха изразходвани 700 лв. 

 
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните 

комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 22: 
 

Таблица 22. 

 

Получени средства по ЗДБ за 

МКБППМН за 2019 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 

МКБППМН за 2019 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 
за 2021 г. – общо (в 

лева) 
116090 91387 125000 
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Настоящият отчет е изготвен на основание чл. 7, ал. 2 ЗБППМН, съгласно указания за 

изготвяне, структура и показатели, зададени от Централна комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните с писмо изх. № РД-30-И-

65/04.12.2019 г. 

 

  


