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ОБЩИНА АЛФАТАР, ОБЛАСТ СИЛИСТРА 
  

ММЕЕССТТННАА  ККООММИИССИИЯЯ  ЗЗАА  ББООРРББАА  ССРРЕЕЩЩУУ  ППРРООТТИИВВООООББЩЩЕЕССТТВВЕЕННИИТТЕЕ  

ППРРООЯЯВВИИ  ННАА  ММААЛЛООЛЛЕЕТТННИИТТЕЕ  ИИ  ННЕЕППЪЪЛЛННООЛЛЕЕТТННИИТТЕЕ 
гр. Алфатар, ул. “Й. Петров” №6, тел.086/811 613, факс:086/811 646 

 

 

О Т Ч Е Т 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МКБППМН ПРЕЗ 2017 ГОДИНА 

 

 

I. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МКБППМН 

 

На основание чл.7, ал. 2 от Закона за БППМН, Местните комисии всяка година представят 

отчет за дейността си пред Кмета на общината, Общинския съвет и Централната комисия за БППМН. 

При подготовката на доклада за 2017 година стриктно са спазени указанията на ЦКБППМН, 

указани с писмо №РД-30-И-67 от 19.12.2017 г. 

 

1. Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица по чл.6, ал. 2 от 

ЗБППМН) 

Съставът на МКБППМ – Алфатар се състои от 11 души, определени със заповед №РД-

003/03.01.2017 г. на кмета на Община Алфатар, при спазване изискванията на чл.6, ал. 2 от ЗБППМН, 

изменена и допълнена със заповед №РД-478/31.08.2017 г. Председател на комисията е заместник-

кметът на община Алфатар. В състава са включени: представител на общинската администрация, 

отговарящ за проблемите на образованието и здравеопазването; представител на дирекция „Социално 

подпомагане” гр.Алфатар; на РУ – Силистра; директорът на КЦД, директорите на двете училища; 

психолог; юрист; лекар и общински съветник. 

 

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

(ПМС51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 

 

В МКБППМН – Алфатар няма назначен щатен секретар. За секретар на комисията е 

определен секретарят на общината. Същият не получава допълнителни възнаграждения. 

 

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.  

Във връзка с ранната превенция на малолетните и непълнолетните лица, МКБППМН – 

Алфатар провежда индивидуални срещи-разговори, както и групови консултации с всички малолетни 

и непълнолетни. Дейностите се провеждат с цел ограничаване на асоциалните прояви. С момичетата 

се провеждат беседи свързани с ограничаване трафика на хора.  

 

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата. 

Водят се системни разговори с родители на деца от ромски произход за необходимостта от 

образование на децата им. Консултиране на родителите и децата за опасността при ранните бракове. 

 

 Брой обхванати деца (Таблица 1). 
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Таблица 1. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

57 9 7 13 28 

 

 Брой повтарящи ученици (Таблица 2). 

 

Таблица 2. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

 От представения в табл. 1 брой обхванати деца, колко имат проблеми с 

адаптацията в училище и от коя възраст са (Таблица 3).  

 

Таблица 3. Разделение по пол и възраст. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

Причини за проблемите с адаптацията на децата 

 

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 

05.07-2017 г. 

 

Със заповед №РД-430 от 26.07.2017 г. на Кмета на Община Алфатар са сформирани два екипа 

за обхват на територията на Община Алфатар, както следва: 

Екип за обхват на деца и ученици от ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар и ОУ „Христо 

Ботев”, гр. Алфатар с район на компетентност, гр. Алфатар, с. Алеково, с. Бистра, с. Васил Левски, с. 

Цар Асен и с. Чуковец; 

Екип за обхват на деца и ученици от ДГ „Щастливо детство”, гр. Алфатар – група с. Бистра и 

НУ „Отец Паисий”, с. Алеково с район на компетентност с. Алеково и с. Бистра. 

По предложение на ръководителите на заинтересованите институции за обхващане и 

задържане на деца и ученици със заповед № РД-4-214/17.08.2017 г. на началника на РУО - Силистра 

– е определен поименния състав на екипите за обхват в Община Алфатар по Механизъм за съвместна 

работа на институциите за обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в 

задължителна училищна възраст (решение № 373 на МС от 5 юли 2017 г.) 

В състава на двата екипа за обхват са включени и членове на МКБППМН. Секретарят на 

местната комисия е ръководител на двата екипа за обхват. 

През отчетния период двата екипа за обхват извършиха проверки на място в дома на децата и 

учениците, отпаднали от образователната система.  
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Най-голям брой проверки бяха извършени в периода от края на месец август 2017 г. до 

средата на месец септември 2017 г. – 90 проверки на място, за които има съставени протоколи. 

Същите са качени в информационната система на МОН. 

През месец октомври 2017 година са извършени нови проверки от двата екипа. Съставени 9 

(девет) броя протоколи за проверка на място. Същите са качени в информационната система на 

МОН. 

Извън тези проверки бяха извършени и допълнителни проверки във връзка с подадени в 

деловодството на общинска администрация Алфатар уведомителни писма от директорите на ДГ 

„Щастливо детство гр. Алфатар, ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар и Професионална гимназия по 

строителство, архитектура и геодезия „Пеньо Пенев”, гр. Силистра за допуснати по-голям брой 

отсъствия на деца и ученици от детската градина и училищата. Посетени на 15 място деца и ученици 

записани, но не посещаващи съответната институция. За работата на комисията са съставени 

протоколи.  

За учебната 2017/2018 година резултати са следните: 

Две ученички на 15 годишна възраст от ромски произход не са записана в учебно заведение. 

Същите са деца със специални образователни потребности. Поради липса на обществен транспорт от 

и до населеното място и предвид СОП на децата, родителите не желаят същите да бъдат записани в 

училище в областния град и да бъдат настанени в общежитие. Децата също не проявяват интерес и 

желание за продължаване на образованието.  

Една ученичка на 15 години от ромски произход е обхваната в образователната система, 

записана в ПГ, но поради липса на обществен транспорт от и до населеното място не посещава 

учебните занятия. Родителите и детето не желаят да бъде настанена в общежитие. 

От извършените през месец септември проверки по Механизма бяха посетени и лица, 

неподлежащи на задължително обучение, отпаднали от образователната система през учебната 

2016/2017 година, както и по-рано поради навършване на възраст 16 години - над 30 бр. протоколи.  

Голям е и броят на подлежащи на задължително обучение деца и ученици, които не са 

обхванати в образователната система поради придружаване на родителите в чужбина. 

Всички останали, подлежащи на задължително обучение деца и ученици, намиращи се на 

територията на населените места в Община Алфатар посещават съответните институции. 

 

Таблица 4. Посетени семейства на деца, подлежащи на образование. 

 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

114     

 

Забележка: В общ брой деца е общият брой на извършените от екипите през 2017 година 

проверки по механизма, в т.ч. и проверки на лица навършили 18 годишна възраст, но попаднали в 

информационната система за обхват.  

Не е водена такава статистическа информация по време на проверките. Протоколите от 

проверките се съхраняват в РУО – Силистра, поради което МКБППМН не може да предостави 

информация по пол и възраст.  

 

Таблица 5. Брой проведени разговори с родители (отразете данните разделени по пол).
 1
 

Общо Бащи Майки 

                                                           
1
 Отчитаме термина „родители“ по пол (бащи или майки) за придобиване на представа за ролята на бащата и 

съответно на майката, в превентивната дейност на МКБППМН с детето им. Отнася се за целия годишен отчет. 
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114   

 Не е събирана такава статистическа информация. 

Таблица 6. Брой записани деца в училище, след посещенията и разговорите с родителите. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

13 3 5 2 3 

 

Таблица 7. Брой деца, продължили трайно да посещават училище след посещенията и 

разговорите с родителите им. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

35 3 5 12 15 

 

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

И през отчетната 2017 година директорите на двете училища, намиращи се на територията на 

община Алфатар са членове на МКБППМН – Алфатар, което през годините се е доказало като добра 

практика, водеща до по-добра комуникация и сътрудничество за превантивна работа с малолетните и 

непълнолетните лица и улесняваща взаимодействието между комисията и педагогическото 

ръководство. При конфликтни ситуации и случаи на девиантно поведение, педагогическото 

ръководство търси съдействие от Местната комисия. Съвместно се набелязват мерки за корекция в 

поведението и промяна на нагласите. В тази връзка се провеждат индивидуални срещи с проблемни 

ученици и техните родители.  

Дейностите, които МКБППМН и училищата съвместно реализираха през годината се отнасят 

до: 

- превенция на ученическата престъпност, чрез запознаване на учениците с дейността и ролята 

на МКБППМН, с последствията за извършители на противообществени прояви, произтичащи 

от ЗБППМН – периодични срещи с учениците и представители на РУ – Силистра, членове на 

МКБППМН, инспектор ДПС, ОЗД; 

- провеждане на беседи, срещи и др. за ограничаване и намаляване употребата на алкохол, 

цигари и наркотици сред учениците – изготвени и разпространени сред учениците брошури за 

безопасно поведение на пътя, за толерантно поведение и отношение, за борба със СПИН, 

организираха се спортни прояви и други забавно-развлекателни мероприятия; 

Като основен приоритет в работата на МКБППМН, през изминалата година, бе превенцията 

на насилието, агресивното поведение и зависимостите между подрастващите чрез провеждане на 

срещи-разговори и беседи в училищата и в населените места. 

 

Таблица 8. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към МКБППМН за 

консултиране на деца и родители 

15 0  11 
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1.1.4. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

В училищата от Община Алфатар няма назначени педагогически съветници, тъй като броят на 

учениците е малък. 

В ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар по проект „Равен достъп и подкрепа за личностно 

развитие” бяха назначени: психолог, логопед и двама ресурсни учители за работа с деца със 

специални образователни потребности (СОП). 

Психологът е включен и в състава на МКБППМН. 

Създадени са екипи за оказване на обща подкрепа на ученици, срещащи затруднения в 

обучението, както и такива с проблеми в поведението си. 

Класните ръководители, насочват родителите на деца с агресивно поведение за оказване на 

подкрепа и съдействие от членовете на комисията. Чрез организиране на срещи-разговори в часовете 

на класа и дискутиране на конкретни теми, свързани с превенция на ученическата престъпност 

търсят съдействие от МКБППМН за преодоляване на девиантното поведение на учениците. 

Децата с проблемно поведение, както и тези със СОП се включват активно в организираните 

извън-класни форми и спортни мероприятия. 

В ОУ „Христо Ботев”, гр. Алфатар са сформирани три клуба, както следва: 

1. „Талантино”– за деца със СОП; 

2. „Да превърнем гнева в шедьовър” – за деца с проблеми в поведението; 

3. „Не, на агресията чрез спорт” 

 

Таблица 9. 

Брой работни срещи за 

обсъждане на казуси (на 

проблемни деца). 

Брой участия в обучения 

по превенция на 

МКБППМН 

Теми 

1 0 „Техники за 

тормоз в 

училище” 

 

1.1.5. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни 

 Във всички институции, намиращи се на територията на Община Алфатар са създадени 

Обществени съвети. И в трите Обществени съвета членове от състава на комисията са и членове на 

съветите, което е причина за доброто взаимодействие. По този начин са запознати не само с 

дейността, но и с проблемите, които произтичат през съответния период.  

 

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

1.2.1. Превантивна работа с родители. 

- беседи, срещи - разговори с полицейските инспектори  

 

Таблица 10. Превантивни дейности на МКБППМН с родителите. 

Видове дейности Бащи Майки 

Беседи - 3 17 15 

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 

престъпността 

Теми 

Беседи - 4 „Последиците от престъпните 

поведения и действия”; 
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„Как да общуваме с непознати”; 

„Как да се предпазим от телефонните 

измами”; 

„Безопасно сърфиране в Интернет” 

Индивидуални срещи - 15 „Поведението – символ на успеха в 

училище” 

Информационни материали на БЧК Здравословно хранене 

Информационни материали на ЦОП - 

Силистра 

Превенция на отпадане от училището; 

СПК на деца с поведенчески проблеми 

и техните семейства 

 

Таблица 12. 

Брой мероприятия за превенция на 

употребата на наркотични 

вещества, алкохол и тютюнопушене 

Теми 

Беседи - 4 Вредата от употребата на алкохол и 

упойващи вещества 

 

Таблица 13. 

Брой мероприятия за превенция на 

трафика на хора 

Теми 

Информационни материали на 

ЦКПДН 

„Не затваряй очи” 

Беседи - 2 Връзката между домашното насилие и 

трафика на хора 

ЖС „Екатерина Каравелова” „Скрити пред очите ни” 

 

Таблица 14. 

Брой мероприятия за превенция на 

противообществени прояви и 

престъпления по жп-транспорта 

Теми 

0 0 

 

Таблица 15. 

Брой програми на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

Теми 

Брой проекти на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

Няма разработени от МК, съвместно 

партньорство с общината по проект 

„Топъл обяд за гражданите на Община 

Алфатар” 

Брой проведени общински 

стратегии на МКБППМН за 

превенция на отпадането от 

училище на учениците 

Няма разработени от МК, съвместно 

партньорство с общината 

 

Таблица 16. 

Брой спортни мероприятия Теми 

Забавно-развлекателни игри за Деня на 

детето 

„Детство мое, така забавно” 
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Спортни игри за деца и възрастни с 

увреждания 

Воля за спорт 

Образователни и спортно-

развлекателни мероприятия по повод 

Европейската седмица на мобилността 

Чиста, споделена и интелигентна 

мобилност 

 

Таблица 17. 

Брой мероприятия за здравно 

образование 

Теми 

Беседи Как да се предпазим от СПИН 

Информационни материали по повод 1 

декември 

„За един по-сигурен свят” 

Беседи за здравословно хранене Аз и моето тяло 

Информационни материали от Община 

Алфатар по проект „Топъл обяд” 

Здравословно и балансирано хранене 

Беседи по проект „Училищен плод” и 

„Училищно мляко” – 3 

Плодовете и зеленчуците в нашето 

меню; 

Млякото и млечните продукти – 

значението им за здравословното 

хранене 

 

Таблица 18. 

Брой мероприятия за сексуално 

образование 

Теми 

Беседи - 2 Изменения в тялото на детето и 

подрастващите 

Индивидуални срещи-разговори - 3 Как да се предпазим от нежелана 

бременност 

 

Таблица 19. 

Брой мероприятия за превенция на 

ранни бракове 

Теми 

Индивидуални срещи-разговори Вредата за организма от ранна 

бременност 

 

Таблица 20. 

Брой обучения за отговорно 

родителство 

Теми 

Индивидуални срещи-разговори Аз и мото дете през фазите на 

развитието му 

 

1.2.3. Работа със здравни медиатори, НПО, ромски лидери и семейства. 
 На територията на Община Алфатар няма здравни медиатори. 

 

Таблица 21. 

Брой обучение съвместно със 

здравни медиатори 

Теми 

0  

 

Таблица 22. 
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Брой мероприятия с НПО Теми 

ЖС „Екатерина Каравелова „Заедно по-добри” – благотворителен 

спектакъл 

 

Таблица 23. 

 

Забележка: На територията на Община Алфатар няма изявени ромски лидери. 

 

Таблица 24. 

Брой обучения на ромски семейства Теми 

0  

 

1.3. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

 

Таблица 25. 

Родители Настойници Попечители 

Бащи Майки Мъже Жени Мъже Жени 

5 6 0 0 0 0 

 

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 5 Разговори и беседи 

Настойници 0 0 

Попечители 0 0 

 

1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство. 

 

Таблица 27. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

1.3.3. Брой образователни, социални, здравни мероприятия. 

 

Таблица 28. 

Брой образователни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

2 „Здравословно 

хранене” 

15 7 10 

 

Таблица 29. 

Брой съвместни дейности с ромски 

лидери 

Теми 

0  
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Брой социални 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Среща-разговор Домашното 

насилие и 

агресията 

2 2 1 

 

Таблица 30. 

Брой здравни 

мероприятия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

1 „Как да се 

предпазим от 

СПИН” 

25 0 47 

1 „Тютюнопушенето, 

алкохолът и моето 

здраве” 

25 18 47 

 

1.4. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми: 

 

1.4.1. Национални стратегии. 

 

Таблица 31. 

Брой национални 

стратегии 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 0 

 

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. 

 

Таблица 32. 

Брой общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Общинска програма 

за закрила на детето 

Повишаване 

ефективността на 

мерките за защита 

на децата от 

насилие, 

злоупотреба и други 

форми на 

експлоатация 

97 65 51 

Общински план за 

интегриране на 

ромите в Община 

Алфатар 2014-2020 г.  

Преодоляване на 

антиромските 

стереотипи и 

създаване на 

подкрепяща 

обществена среда 

97 65 51 

 

1.4.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни кампании. 

  

Таблица 33. 



 10 

Брой реализирани програми за 

превенция и противодействие на 

детското асоциално поведение 

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

Индивидуални програми за 

децата, настанени в КЦД 3 4 0 5 

 

Таблица 34. 

Брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение  

Участници деца 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

12 3 4 0 5 

 

1.4.3.1. Брой консултирани деца и родители от МКБППМН и нейните органи. 

 

Таблица 35. 

Общ брой 

консултирани деца 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

15 5 4 1 5 

 

1.4.3.2. Брой консултирани деца, съвместно с родители им, от МКБППМН и нейните 

органи. 

Таблица 36. 

Общ брой 

консултирани деца, 

съвместно с 

родителите им 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

3 2 0 1 0 

 

1.4.4. Задачи по Плана за действие за реализация на Националната стратегия за борба с 

наркотиците (2014-2018 г.).  

 

Таблица 37. 

Брой информационни кампании по 

превенция на наркоманиите, употреба 

на алкохол и тютюнопушене 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

Филм  „Опасните 

заблуди” 

0 57 

 

Таблица 38. 

Брой програми за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 
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0 0 0 0 

 

Таблица 39. 

Брой проекти за превенция на 

рисково поведение за употреба на 

наркотици 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 40. 

Брой програми за работа със 

семейства в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 41. 

Брой проекти за работа със семейства 

в риск. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 42. 

Брой програми за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 43. 

Брой проекти за работа с рискови 

групи деца. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 

 

Таблица 44. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

наркотици. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

23 0 0 10 13 

 

Таблица 45. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

алкохол. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

65 11 7 30 17 

 

Таблица 46. 

Брой консултирани деца във 

връзка с употребата на 

тютюпушене. 

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 
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65 11 7 30 17 

 

Таблица 47. 

Брой деца, консултирани съвместно 

с родители, във връзка с употребата на 

наркотици и алкохол. 

Брой съвместни консултации 

3 3 

 

Таблица 48. Издаване и разпространение на информационни материали. 

 

Видове (плакати, 

брошури, флаери, др.). 

Тираж Теми 

Брошури 150 „Чиста, споделена и 

интелигентна мобилност” – 

„Заедно стигаме по-далеч 

Брошури 150 16 ноември – международен 

ден на толерантността 

Брошури 150 Световен ден за възпоменание 

на жертвите от ПТП 

Брошури 150 Първи декември – световен ден 

за борба със СПИН 

 

Таблица 49. 

 

Брой проведени 

проучвания за нагласи 

за употреба на 

наркотични вещества, 

алкохол и 

тютюнопушене. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 0 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на 

МКБППМН по превенция на наркоманиите 

 

1.4.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на 

трафика на хора: 

 

1.4.5.1. Програми за превенция. 

 

Таблица 50. 

Брой програми за 

превенция 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

0 0 0 0 0 

 

1.4.5.2. Информационни кампании: 

 

Таблица 51. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Прожекция на „Предай 0 0 15 
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филм нататък” 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически материали на 

МКБППМН по превенция на трафика на хора 

 

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 отчетния период няма регистрирани противообществени прояви и престъпления, 

свързани с железопътния транспорт. 

 

Таблица 52. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”. 1  

Брой разпространени материали 3 0 0  

Брой на информационните кампании в училищата 2  

Брой публикации в медиите 2  

Брой съвместни мероприятия с НПО 0  

 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна работа с 

непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към организации с екстремистки или 

радикален характер. 

 На територията на Община Алфатар няма 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 

0 0 0 

 

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. 

 В населените места на Община Алфатар няма установени малолетни и непълнолетни, 

споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи. Няма извършени 

престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или 

членство в радикални групи или организации. 

 

Таблица 54. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 
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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. 

За отчетната 2017 година няма 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. 

 

Таблица 55. 

Общ 

брой 

деца 

Възраст 

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

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

малолетни и непълнолетни извършители. 

Таблица 56. 

Общ 

брой 

деца  

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

2.4. Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати  
 На територията на общината няма футболни агитки, не са установени криминални деяния от 

това естество. 

 

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със социалната закрила на 

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

 

Таблица 57. 

Брой дейности  Теми 

1 „Подпомагане на деца, жертва на 

домашно насилие” 

 

Таблица 58. 

Брой инициативи  Теми 

1 „Скрити пред очите” 

 

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. 

 

Таблица 59. 

Общ брой 

деца 

насочени от 

МКБППМН   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 
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2 2 0 0 0 

 

3.2. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове. Дейност с 

напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

През отчетната 2017 година и предходни години няма малолетни и непълнолетни лица с 

наложени възпитателни мерки за настаняване във ВУИ и СПИ. Няма настанени или напуснали тези 

институции. 

 

3.2.1. Колко контакта с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 

 

Таблица 60. 

Общ 

брой 

деца   

Възраст  

малолетни непълнолетни 

мъже жени мъже жени 

0 0 0 0 0 

 

3.2.2. Каква конкретна помощ и подкрепа са оказани.  
Не е оказвана помощ, няма настанени малолетни и непълнолетни лица. 

 

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.  
През отчетния период няма деца, на които им предстои прекратяване на престой във ВУИ или 

СПИ. Не е работено с родители – няма такива случаи. 

 

3.3.Предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ, СПИ   

Няма такива случаи за настаняване във ВУИ или СПИ. 

 

Таблица 61. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ 0 0 

СПИ 0 0 

 

3.4. Участие на секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогически съвети във ВУИ и СПИ.  
Секретарят не е участвал в заседания по чл.31, ал. 1 от ЗБППМН на педагогически съвети във 

ВУИ и СПИ – няма настанени малолетни и непълнолетни лица. 

 

 3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетни и 

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

 През отчетната година не са предприемани конкретни дейности за социална подкрепа на 

малолетни и непълнолетни лица. Няма лица, пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни 

деца и условно осъдени. 

 

Таблица 62. 

 Брой дейности Видове дейности 

СПИ, 0 0 

ВУИ 0 0 

ПД 0 0 
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Приюти за безнадзорни 

деца 

0 0 

Условно осъдени 0 0 

 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 

Няма такива случаи, не са провеждани дейности. 

 

Таблица 63. 

 Брой дейности Видове дейности 

Продължаване на 

образованието 

0 0 

 

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 

0 0 

 

Няма такива случаи, не са провеждани дейности. 

 

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа.  
Няма такива случаи, не е оказвано съдействие. 

 

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. 

През отчетната 2017 г. не е воден регистър - няма такива непълнолетни лица.  

 

Таблица 65. 

 

Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълно-

летни 

 

Общ 

брой 

 

Брой 

продъл-

жили 

образова-

нието си 

Брой на 

обхванати 

в обучения 

и 

програми 

за квали- 

фикация 

Брой на 

професио-

нално 

ориенти- 

рани и 

консулти-

рани 

 

Брой на 

започна-

лите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали 

ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени 

от ПД 

0 0 0 0 0 
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Условно 

осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 

0 0 0 0 0 

 

4. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените и осъдените 

на пробация непълнолетни. 

МКБППМН се информира за условно осъдените и осъдените на пробация непълнолетни чрез 

Община Алфатар – писма за наложена пробационна мярка. През 2017 г. няма условно осъдени и 

осъдени на пробация непълнолетни лица. 

 През май 2017 г. в МКБППМН е получено писмо от РС – Кубрат с приложен Препис от 

Присъда №18/25.04.2017 г. по НОХД №80/2017 г. по отношение на непълнолетно лице. 

 

Таблица 66. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на пробация 

непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 1 

Справки на секретаря на МК в съда 0 

 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 

Всяко едно възпитателно дело се разглежда от тричленен състав, определен със Заповед на 

Председателя на МКБППМН. За председател на съставът се определя правоспособен юрист, двама 

членове на МКБППМН, протоколист и лице, изготвящо доклад по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН.  

През 2017 г. по преписки на Районна прокуратура – Тервел има образувани и разгледани 2 

броя възпитателни дела за 2 (две) малолетни лица от с. Бистра. Делата са във връзка с извършване на 

кражби първата от дом в с. Честименско, а втората от търговски обект в с.Честименско. Делата са 

разгледани в законовия срок. На лицата са наложени възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т. 1 от 

ЗБППМН. 

В края на месец ноември 2017 г. е получено писмо от МКБППМН – гр. Стара Загора с 

приложено предложение на 01 РУ МВР Стара Загора за налагане на възпитателна мярка по чл.13, 

ал.1, т.13 от ЗБППМН на непълнолетно лице с постоянен адрес гр. Стара Загора и настоящ адрес в гр. 

Алфатар. Поради липса на информация за образувани и разглеждани дела по отношение на 

непълнолетното лице, от МКБППМН – гр. Алфатар е изпратено писмо до МКБППМН – гр. Стара 

Загора за получаване на допълнителна информация, необходима на състава за разглеждане на делото 

и налагане на възпитателна мярка. До края на месец декември такава информация не е получено и 

делото е оставено за следващата 2018 година. 

 

1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  

Няма проблеми при образуване на възпитателните дела. Малолетните и непълнолетните лица, 

както и техните родители, настойници и попечители се уведомяват по надлежния ред за датата, часа 

и мястото на насрочените възпитателни дела. Както и в предходните години, така и през отчетната 

2017 година проблеми има при разглеждане на делата. Извършителите са от съставните села на 

общината, от които и до които няма обществен превоз на пътници. Семействата са социално слаби, 

от ромски произход и това създава проблем, тъй като редовно призованите малолетни/непълнолетни 

и техните родители, настойници, попечители не се явяват на делото. Това налага отлагането му, 

търсене на съдействие от органите на  се довеждат принудително от служителите на РУ – Силистра. 

 

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.  
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ДСП-ОЗД Алфатар са информирани своевременно за предстоящите дела,нямало е случаи, в 

които същите да не участват при разглеждането им. Представяни са социални доклади за 

непълнолетните. Представители на ОЗД при ДСП – Алфатар са присъствали на възпитателните дела 

в качеството на доверени представители на непълнолетните, тъй като родителите нямат финансови 

възможности за наемане на адвокати. 

 

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 2017 година няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда при процедурите по 

образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане на възпитателните мерки по чл.13.  

През отчетната година няма налагани наказателни мерки по чл.15 от ЗБППМН, поради което 

няма предписания предприети мерки за недопускане на повторни нарушения. 

След разглеждане на делото копие от Протокола и решението на състава са изпратени на 

Районна прокуратура – Тервел. 

 

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).  
През отчетната 2017 година няма изготвени „оценка на риска” . 

 

5. Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от ЗБППМН. 

Причини.  
МКБППМН не среща трудности при провеждане в изпълнение на мерките по чл.13 от 

ЗБППМН. 

 

6. Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от ЗБППМН. 

Причини. 

През 2017 година няма наложени мерки по чл.15 от ЗБППМН. 

 

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. Причини.  
На едно малолетно дете е разглеждано повече от едно възпитателно дело.  

Извършване на две последователни кражби – първата от частен дом, втората от търговски 

обект. Противообществените прояви са извършени в кратък времеви период – началото и края на 

месец юли 2017 година. Първото предложение от РП е за преценка за образуване на възпитателно 

дело по ЗБППМН. Второто предложение на РП е за образуване на възпитателно дело. Поради тази 

причина делата са образувани за разглеждане от един състав и в един ден. 

 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело.  
Наложени са възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1 от ЗБППМН. 

 

7.2.  Наложени мерки на последващите дела.  
Наложени са възпитателни мерки по чл.13, ал.1, т.1 от ЗБППМН. 

 

8. Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати. Проблеми при налагането 

и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН?  
 

През 2017 година не е прилаган чл.25 от ЗБППМН. Наложените мерки са изпълнени.    

 

ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ 
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1. Наименование на помощния орган.  
 

На територията на Община Алфатар няма изградени консултативни кабинети и центрове за 

социална превенция. 

 

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.)  
Няма такива центрове. 

 

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра (кабинета).  
4. Няма такива центрове. 

 

3.1. Общ брой преминали лица през Центъра (консултативния кабинет) през 2017 г.  
Няма – 0 бр. 

 

3.2. Брой успешни интервенции по конкретните случаи.  
Няма – 0 бр. 

 

3.3. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 

непълнолетни, и разделени по пол).   
През 2017 година няма приведени такива мерки. 

 

3.4. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители (майки или 

бащи).  

Няма приведени такива мерки през 2017 година. 

 

3.5. Брой заявени консултации на деца и възрастни, реализирани от Центъра 

(консултативния кабинет).  
Няма такива. 

 

3.6. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на мерки за 

въздействие, осъществени чрез Центъра (консултативния кабинет).  
Няма такива мерки. 

 

3.7. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промеми в резултат от 

провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15.  
Не са налагани мерки. 

 

3.8. Брой консултирани (обучени) възпитатели, педагогически съветници, учители, 

училищни психолози, сътрудници на НПО и други в превантивната работа с деца.  
Няма. 

 

3.9. Брой случаи на оказана помощ на родители и последваща позитивна промяна на 

асоциалното поведение на децата им.  
Няма такива случаи. 

 

4. Брой приведени в изпълнение мерки чрез центровете и кабинетите. 

 

4.1. По чл.13, ал.1, т. 3 от ЗБППМН.  
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 През 2017 година няма налагани такива мерки. 

 

4.2. По чл.15, ал.1, т. 2 от ЗБППМН.  
През 2017 година няма налагани такива мерки. 

 

5.  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.  
Няма такива случаи. Не са налагани такива мерки. 

 

6. 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.  
Няма такива случаи. Не са налагани такива мерки. 

 

7. Брой деца, превантивно насочени от МКБППМН към Центъра (консултативния 

кабинет).  

Няма такива случаи. Не са налагани такива мерки. 

 

8. Брой родители, превантивно насочени към Центъра (консултативния кабинет).  
Няма такива случаи. Не са налагани такива мерки. 

 

9. Брой деца, консултирани в Центъра за превенция (консултативния кабинет), освен в 

изпълнение на мярката по чл. 13, ал.1, т. 3.  
Няма такива случаи. Не са налагани такива мерки. 

 

10. Брой родители, консултирани в Центъра за превенция (консултативния кабинет), 

освен мярката по чл.15, т. 2.  
Няма такива случаи. Не са налагани такива мерки. 

 

11. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (консултативния кабинет).  

Няма такъв център. 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 

Таблица 67. 

 

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 

2017 3 0 0 

2018 3 

Прогноза за 2019 3 

 

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.  
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През 2017 година няма налагани възпитателни меркипо чл.13, ал.1, т.5 от ЗБППМН и поради 

тази причина няма извършвани дейности от страна на обществени възпитатели и не е упражняван 

контрол. 

 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране на 

обществените възпитатели.  
Няма изразходвани средства за материално стимулиране на обществените възпитатели. 

 

3. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели.  От кого са 

организирани и по чия инициатива?  
Не са провеждани квалификационни дейности. 

 

4. Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
Няма участвали обществени възпитатели. 

 

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната комисия, при 

подбора и определянето на обществените възпитатели.  

 През 2017 година няма случаи на намеса на кмета на общината или други лица, извън 

местната комисия при подбора и определянето на обществените възпитатели. 

 

6. 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.  
Не са оценявани. Няма назначени обществени възпитатели.   

 

6.1. Брой изготвени оценки.  
Няма назначени и оценени обществени възпитатели. 

  

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението превишава 

очакванията).  
Няма. 

 

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло отговаря 

на изискванията /очакванията/).  

Няма. 

 

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не винаги 

отговаря на изискванията /очакванията/).  

Няма. 

 

6.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в значителна 

степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ подобрение).  
Няма. 

 

6.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не отговаря на 

изискванията).  

Няма. 

 

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. ( 
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Няма. 

 

7.1. Теми – брой и видове.  
Не са провеждани квалификационни мероприятия. Няма назначени обществени възпитатели. 

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 Алфатар няма такива институции. 

 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и постигнати 

резултати.  
През 2017 година в комисията не е постъпвала информация за назначаване на настойници и 

попечители на деца и поради тази причина не е упражняван контрол. 

 

3. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните (чл. 10, 

ал. 1, т.“ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  

През 2017 година в комисията не е получавана информация за наети на работа непълнолетни 

лица, поради което не е упражняван контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните. 

 

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 2017 година са извършвани ежемесечни проверки от МКБППМН и 12 самостоятелни 

проверки от служители на РУ – Силистра, за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни 

заведения след определения час. Секретарят на МКБППМН е участвал в 2 (две) екипни срещи по 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца-жертви на насилие – 

три деца за домашно насилие и едно дете за насилие от ученик. За случаите са съставени протоколи 

от заседанието на мултидисциплинарния екип. По първия случай за домашно насилие децата са 

изведени от семейството, настанени в КЦД – Алфатар. По втория случай е заложени работа с 

училищен психолог. 

 

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи 

и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати резултати.  

Извършват се ежемесечни проверки във всички населени места от територията на Община 

Алфатар за установяване на скитащи и просещи деца. При извършените проверки не са установени 

такива деца. 

 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  

Комисията не е срещала проблеми при осъществяване на контролната дейност. 

 

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и за какви 

нарушения?  
Няма констатирани нарушения. 

 

 

 



 23 

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 (АКО ИМА 

ТАКИВА)?  

 През 2017 година МКБППМН – Алфатар не е правила предложени пред местни и централни 

органи по проблеми 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. Инспектори ДПС – брой и теми.  

Обмен на информация между  МКБППМН и инспектор ДПС за структурата, динамиката и 

тенденциите в развитието на детската престъпност, срещи-разговори във връзка с престъпността и 

агресията у подрастващите. Подпомагане на училищните ръководства и класни ръководители, 

участие в мероприятия, организирани от МКБППМН, иницииране на съвместни дейности по 

превенция на асоциалното поведение, трафик на хора, разпространение на наркотични вещества, 

насилие и агресия. 

 

2. Училища и детски градини. Брой и теми.  
Разпространение на информационни материали – изготвени от МКБППМН брошури по повод 

„Европейската седмица за мобилността”; Международния ден на толерантността; Световен ден за 

възпоменание на жертвите от ПТП; Световен ден за борба със СПИН, както и множество културни 

мероприятия и забавно-развлекателни спортни игри. 

  

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и теми.  

Обмяна на служебна информация по отношение на образувани за разглеждане възпитателни 

дела; участие в заседания на състава и представяне на социални доклади. 

 

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.  

МКБППМН работи успешно с органите на РУ - Силистра, съд и прокуратура. Служителите на 

РУ – Силистра провеждат беседи в училищата от общината по теми като: „Безопасно поведение на 

улицата”, „Агресивно поведение”, „Вредата от употребата на наркотици” и др.  

След провеждането на възпитателните дела МКБППМН информира писмено районен съд или 

районна прокуратура за наложените по образуваното дело възпитателни мерки. 

 

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

теми.  

На територията на Община Алфатар няма Центрове за работа с деца. Добро партньорство и 

сътрудничество с ЖС „Екатерина Каравелова”, Център за консултиране и превенция от домашно 

насилие и ЦОП - Силистра – предоставяне на информационни материали за домашно насилие, лесно 

ли е да си родител, превенция на отпадането от училище, консултации на деца с поведенчески 

проблеми и техните семейства и др. 

6. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети дейности за 

тяхното преодоляване.  

През годините на съвместна работа с институциите и създадено добро партньорство и 

сътрудничество. Не е имало проблеми при взаимодействие с посочените институции. 

 

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

включени в програмите на семинарите.  
Няма организирани обучителни семинари. 

 

2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.  
Няма членове на МКБППМН, участвали в квалификационни курсове. 

 

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 2017 година няма участия на председател, секретар или членове на комисията в 

квалификационни форми на ЦКБППМН, както и на други организации.  

Причини: липсата на удобна транспортна връзка до мястото на организираните 

квалификационни форми, преките служебни ангажименти на лицата, включени в състава на 

комисията, които възпрепятстват участието им в квалификационните форми. 

 

Х. Планувани за 2017 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 

възнаграждение на членове на МКБППМН.  
През 2017 г. са планирани 570 лв. за възнаграждения на членове на МКБППМН. Изразходвани 

средства в размер на 90,00 лв., без осигурителните вноски. 

 

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

комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблицата 68: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  
 

Организираните обучителни форуми и други мероприятия от подобно естество да не се 

провеждат в гр. Хисаря, поради отдалечеността и неудобните транспортни връзки до там. 

Предложение за провеждане в София или в други по-големи градове, до които има връзки от всички 

областни центрове. 

 

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 на МКБППМН – Желяна Димитрова Донева, 7570, гр. Алфатар, обл. 

Силистра, ул. Йордан Петров 6, 086/811612, моб. № 0885681248, факс: 086/811646; e-mail: 

jennq_doneva@abv.bg. 

 

Получени 

средства по ЗДБ 

за МКБППМН 

за 2017 г.  – 

общо (в лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 

2017 г. – общо (в 

лева) 

Получени 

средства по ЗДБ 

за МКБППМН за 

2018 г. – общо (в 

лева) 

 

Необходими 

средства за 

2019 г. – общо 

(в лева) 

15 270 14 241,12 17 280 17 280 

mailto:jennq_doneva@abv.bg
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- Секретар на МКБППМН – Стефка Цанева Жекова, 7570, гр. Алфатар, обл. Силистра, ул. 

Йордан Петров 6, 086/811613, моб. № 0888915489, факс: 086/811646; e-mail: 

sjekova@abv.bg. 

 

- ИДПС – Ирена Мърова, тел. 086/886218, моб. № 0887795553. 

 

- Дирекция „Социално подпомагане” гр. Алфатар, О „ЗД” – Ралица Иванова Куртева, 

тел. 08673/2112; моб.№ 0882826346, dsp-alfatar@asp.government.bg. 

 

1. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната комисия в общината 

(Център за социална превенция, Консултативен кабинет, телефон на доверието и 

т.н.). – На територията на Община Алфатар няма такива помощни органи. 

 

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.).  

 Няма такива помощни органи на територията на Община Алфатар. 

   

 

 

 Отчетът за дейността на МКБППМН през 2017 година е приет от Общински съвет – 

Алфатар с Решение №302/23.02.2018 година, вписано в Протокол № 033 от 23.02. 2018 година. 
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