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(ИНЖ. РОСИЦА ГОСПОДИНОВА)

ГОДИШЕН ДОКЛАД
за работата на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви
на малолетни и непълнолетни през 2018 г.
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните (МКБППМН) се създава на основание чл. 6, ал. 1 от
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни
(ЗБППМН), като съставът й се определя със заповед на кмета на общината по силата
на чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН. За председател на комисията се определя заместник –
кметът на общината, а в състава й се включват представители на администрацията,
отговарящи за проблемите на образованието и здравеопазването, представители на
дирекция „Социално подпомагане”, на полицията, както и педагози, психолози,
юристи, лекари, и общественици, имащи отношение към осъществяване социална
превенция на подрастващите.
Съгласно чл. 7, ал. 2, изр. второ от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, МКБППМН
ежегодно отчита дейността си пред кмета, общинския съвет и пред Централната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
Превенцията сред малолетните и непълнолетните е предпоставка за
ограничаване и намаляване броя на общата престъпност и грижа за бъдещето на
нацията. Наличието на криминогенни фактори, които действат по отношение на тези
възрастови групи, налага ефективното осъществяване на превантивните действия от
страна на МКБППМН. С действията си по осъществяване на ранна превенция срещу
противообществените прояви, се обхванаха сферите на образованието, културата,
изкуството и спорта за развитие на младата личност.
Съвременните деца израстват в динамично време на технологии, в което трудно
се запазват ценностите. Грижа и отговорност на всяко общество е възпитанието на
достойни, честни, образовани, спазващи законите граждани. В Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е регламентирана
ангажираността на МКБППМН, която насочва своите действия, потенциал и ресурс в
подкрепа на подрастващите с отклонено поведение от правните и обществено
морални нормите. Основната цел на МКБППМН е постигане на позитивна промяна и
възпитателен ефект в децата, намаляване броя на противообществените прояви и
деяния на малолетни и непълнолетни лица, и утвърждаване превенцията на рисковото
поведение у подрастващите. Работейки в дух на толерантност, разбиране и
равноправие, целият състав на комисията е обединен от идеята да се изградят
устойчиви механизми за справяне на децата с проблемно поведение.
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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ.
Съставът на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни при Община Лясковец е утвърден със Заповед №
300/29.01.2018 г. на Кмета на Община Лясковец на основание чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН,
включващ: председател – заместник–кметът на Община Лясковец, секретар и
членове: юристи, представители на общинска администрация отговарящи за
проблемите на образованието, здравеопазването, социалните услуги, както и
представител на дирекция „Социално подпомагане”, инспектор „Детска
педагогическа стая” и педагози от общинските училища.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.
Дейността на МКБППМН е регламентирана в чл. 10 от ЗБППМН. Основната
дейност на МКБППМН е социално-превантивната, като комисията работи съвместно
с органите, имащи отношение към закрилата и защитата на малолетни и
непълнолетни. Създадена е тясна връзка с училищните комисии за превенция на
противообществените прояви, които спомагат за ограничаване на криминогенните
фактори сред подрастващите младежи.
Местната комисия е в непосредствена връзка с педагогическите ръководства на
общинските училища, с които работи по случаите с противообществени дела на
малолетни или непълнолетни. През 2018 г. секретарят на МКБППМН проведе 3 (три)
срещи с директорите на общинските училища, в които учат деца с
противообществени прояви, за да обсъдят проблемите за нередовното посещение на
учениците в училище, за проявите на лоша дисциплина и асоциално поведение, за
получаване
на
информация,
относно
потенциални
извършители
на
противообществени прояви или престъпления от различен характер.
МКБППМН текущо поддържа връзка с педагогическия съветник и класните
ръководители за обмен на информация относно ученици с проблеми в училище и
потенциални извършители на противообществени прояви и при необходимост се
самосезира. За отчетния период няма сигнали от училищните комисии за превенция
срещу противообществените прояви.
В началото на 2018 г. бе проведено пленарно заседание на МКБППМН при
Община Лясковец при следния дневен ред:
1. Приемане на Годишния отчет за дейността на МКБППМН през 2017 г.
2. Обсъждане и приемане на План-програма за дейността на МКБППМН през
2018 г.
3. Обсъждане на Критерии за подбор на обществени възпитатели към
МКБППМН през 2018 г.
4. Разни.
На работната среща бе обсъден въпросът за нуждата от обществен възпитател –
психолог, който да работи с децата в ОУ „П. Р. Славейков” – с. Джулюница по
превенция на агресията сред подрастващите и последиците от нея.
По-важни въпроси, обсъждани на заседанията на комисията през 2018 г. са
следните:
- състоянието на престъпността и противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни;
- работата на местната комисия с обществените възпитатели;
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- обсъждане работата на училищните комисии и БППМН с училищните
ръководства;
- обсъждане проблема с насилието на деца в семейството и училището;
- обсъждане проблемите с наркоманията, агресията сред децата и учениците.
МКБППМН има изградени добри взаимовръзки с областни и общински звена,
имащи отношение за възпитанието и грижата за подрастващите. С цел осъществяване
на по-добра превантивна дейност на своята работа комисията си сътрудничи с
Превантивен информационен център по наркомании – гр. Велико Търново и
Местната комисия за борба с трафика на хора – гр. Велико Търново.
В дейността по обхващане и задържане на децата и учениците от рисковите
групи комисията участва активно, чрез обществените възпитатели, които са включени
в екипите за обхват към Механизмът за съвместна работа на институциите по
обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст. На територията на Община Лясковец няма
необхванати деца в училища и детски градини. Механизмът включва следните
дейности, които осъществява:
1. създаване на екипи за съвместна работа на институциите за обхващане,
включване в образователната система на деца и ученици в задължителна
предучилищна и училищна възраст (екипи за обхват);
2. взаимодействие на институциите по прилагането на комплекс от мерки за
обхващане, включване в образователната система и предотвратяване на ранно
отпадане на децата в риск;
3. прилагане на процедура за отпускане на семейни и други помощи в натура
спрямо индивидуалните потребности на децата и учениците, както и подобряване на
координацията при налагане на санкции спрямо родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за детето, при неизпълнение на задълженията
им по Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и училищното
образование;
4. организиране на регулярен обмен на информация между ангажираните
институции и координиране на техните съвместни действия за налагане на съответни
санкции по реда на Закона за закрила на детето и на Закона за предучилищното и
училищното образование на родители, чиито деца в задължителна предучилищна и
училищна възраст не посещават училище;
5. взаимодействие на институциите за проследяване децата и учениците при
пътуване и миграция и упражняване правото на децата на задължително образование;
6. обмен на информация и контрол по издадените здравни бележки за
извиняване на отсъствия по уважителни причини на децата и учениците;
7. други дейности за обхващане и включване в образователната система, за
предотвратяване на ранно отпадане на децата и учениците, които се осъществяват
чрез взаимодействие на институциите.
В процеса на работа комисията ползва предвидените в ЗБППМН мерки за
родителите преминали в хода на заседание - възпитателно дело, където са запознати
със Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, а
родителите на навършилите 14-годишна възраст и с Наказателния кодекс, като са им
разяснени евентуалните мерки при последваща проява на децата им. Превантивно се
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работи с родители на деца, на които е наложена мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 от
ЗБППМН – работа с обществен възпитател. Обществените възпитатели имат
задължение да консултират и родителите на деца, с които работят, за да се постигне
качествена промяна в поведението на детето е необходимо да се подпомогне
родителският капацитет, там където е необходимо.
При налагане на мярка по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН – задължаване за
участие в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклонения в
поведението, състава по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН насочва случая към Центъра за
обществена подкрепа (ЦОП) към Община Лясковец, тъй като към местната комисия
няма изграден консултативен кабинет. В ЦОП се осъществяват редовно срещи и
консултации между потребителите и социалните работници, психолог и
педагогически работник. Специалистите от ЦОП участват в изнасянето на лекции
и/или презентации, беседи и съвместни занимания с родители от детските градини и
училища по предварително направени заявки от учебните заведение на територията
на Община Лясковец.
МКБППМН е част от изпълнението на Общинската програма за закрила на
децата по приоритет І – „Политики за детето”. Повишаване на административния
капацитет и подобряване на междуинституционалното сътрудничество, при работа с
уязвими групи деца, чрез взаимодействие и сътрудничество на органите за закрила на
детето на местно ниво, съгласно компетентностите им, при прилагане на
Координационния механизъм за работа с деца, жертви на насилие или риск от
насилие и/или кризисна интервенция. МКБППМН е част от изградената мрежа за
кризисна интервенция с деца на местно ниво, която е разработена от Държавна
агенция закрила на децата, а организацията се ръководи на местно ниво от отдел
„Закрила на детето”. Секретарят на комисията е от алтернативно представените
участници в местния екип по изпълнение на междуинституционалния механизъм за
взаимодействие при работа по случаи с деца, жертви на насилие и в риск. Секретарят
е участвал веднъж в Координационния механизъм за взаимодействие при работа в
случаи на деца-жертви или в риск от насилие при сигнал за насилие над малолетен.
По случая са взети адекватни мерки за закрила на детето от отдел „Закрила на
детето”.
За периода от януари до декември 2018 г. комисията е участвала в беседи,
информационни кампании и инициативи във връзка с образователни, социални и
здравни мероприятия.
Брой
образователни
мероприятия

Теми

1

Информационна
кампания
превенция за
наркоманията и
психоактивни
вещества.
Информационна
кампания за
превенция с
борбата с

1

Таблица 1.
Участници Участници Участници Разходи от
родители малолетни непълнолет бюджета на
ни
МКБППМ
Н
0
0
20
Не беше
обходим

0

0

39

Не беше
обходим

6
1

трафика.
Информационна
кампания за
безопасен
интернет.

Брой социални
мероприятия

Теми

1

Фотоконкурс
„Обичам
те, мой
роден
край”

Брой здравни
мероприятия

Теми

1

Лятна
ваканция в
нова
светлина.

0

0

39

Таблица 2.
Участници Участници
Участници
родители малолетни непълнолетни
6

7

Таблица 3.
Участници Участници
Участници
родители малолетни непълнолетни
0

20

2

Не беше
обходим

Разходи от
бюджета на
МКБППМН
236,00 лв.

Разходи от
бюджета на
МКБППМН
Не беше
обходим

На 02.05.2018 г. по покана на МКБППМН-Лясковец, представители на
Превантивния информационен център по наркомании – гр. Велико Търново изнесоха
лекция на тема, свързана с психоактивните вещества и зависимости. Учениците от ІХ
клас при СУ „Максим Райкович” – гр. Лясковец получиха актуална информация за
психоактивните вещества и рисковете от употребата им. Превенцията на употребата
на наркотични вещества е активен процес за повишаване на информираността, за
създаване на условия и подпомагане изграждането на индивидуални и групови
познания и умения, които утвърждават здравословния начин на живот и здравето на
ученика. Целта на превенцията е да предотврати употребата на наркотични вещества.
По темата превенция с трафика на хора беше представена презентация сред
учениците от гимназиален курс (ХІ и ХІІ клас – 52 ученика) на СУ „Максим
Райкович” – гр. Лясковец, за опасностите от трафика на хора. Презентацията на тема
„Робството на ХХІ век – трафик на хора” представи, чрез филма „Laver boy”
секретарят на Местната комисия за трафик на хора – гр. Велико Търново. Трафикът
на хора захранва растежа на организираната престъпност и застрашава здравето,
сигурността и гарантирането на основните човешки права. Колкото по-информирани
са младежите в различните възрасти, толкова по-трудно стават мишена на измама.
Деня за възпоменание на жертвите от пътнотранспортни произшествия беше
отбелязан с разяснителна информационна беседа сред младежите от ХІ и ХІІ клас,
при СУ „Максим Райкович” в град Лясковец за пътнотранспортните произшествия.
Секретарят на местната комисия запозна учениците с решението на Генералната
асамблея на Организацията на обединените нации да бъде отдавана почит към
жертвите от пътнотранспортни произшествия всяка трета неделя от месец ноември.
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Тази година датата за възпоменание бе 18 ноември и МКБППМН с цел превенция
сред младежите, представи последиците от катастрофите. Учениците изгледаха филм
направен по реални истории, който показва последиците от несъобразена скорост,
употреба на алкохол и упойващи вещества, отнемане на предимство на пътя и редица
нарушения на Закона за движение по пътищата. Бъдещите абитуриенти, заедно със
секретарите на МКБППМН от общинските администрации на Лясковец и Велико
Търново обобщиха причините за катастрофите на пътя и евентуалните мерки, които
биха предпазили всеки участник на пътя от инцидент.
През месец юни се организира фотоконкурс „Обичам те, мой роден край”,
целта на който беше да провокира интереса на децата и да развие творческите им
заложби. Събраните творби бяха експонирани в изложба, която бе показана и открита
няколко дни преди Петровден. За да покажат, че обичат своя роден край, за
надпреварата се отзоваха ученици от СУ „Максим Райкович” град Лясковец. От
бюджета на комисията бяха осигурени парични и предметни награди, както и
почерпка за всички присъстващи. В категория „Културни забележителности” журито
класира на първо място Никол Саламанова с фотография „Манастирско слънце”, а на
второ място Лъчезар Маринов за снимката си „Паметник на трите поколения”. При
по-многобройната откъм участници и по-оспорвана категория „Природни
забележителности”, признанието на журито заслужиха Жулиета Сеизова с
фотография „Утро в парка”, с която се класира на първо място. Теодора Генчева с
фотографията си „Слънчогледи в околностите на град Лясковец”, се подреди на
почетното второ място, а трета позиция си поделиха Денимира Любенова със „Залез в
град Лясковец” и Радостина Душева с „Изгрев в околностите на град Лясковец”.
За първа година МКБППМН, Съвета на децата към Държавната агенция за
закрила на детето и спортен клуб по ориентиране „BROWNTEAM” бяха организатори
на три дневни забавления за децата от гр. Лясковец, които имаха възможността да се
запознаят с една по различна страна на лятната ваканция. Бяха организирани
инициативи, в които децата да се запознаят със здравословните навици на хранене,
спортни игри и образователен курс за усвояване на техниката „Stop Motion”
(създаване на кратки филмчета).
Добро междуинституционално сътрудничество има между МКБППМН и
представителите на Районно управление на МВР - Горна Оряховица, при решаването
на казуси свързани с малолетни и непълнолетни лица с девиантно поведение.
Взаимодействието с органите на реда е отговорно и успешно относно организирането,
координирането и извършването на превантивна дейност. В случаите, когато
МКБППМН среща затруднения при осигуряване явяването на деца и родители за
участие във възпитателни дела се разчита на органите на МВР и по конкретно
служителите от РУ – Горна Оряховица. През 2018 г. комисията е потърсила
съдействие от РУ – Горна Оряховица за принудително довеждане на лица с
противообществени деяния общо 7 (седем) пъти. Съобразно национална програма
„Работата на полицията в училищата” са изнесени 15 (петнадесет) на брои лекции и
беседи в общински училища в различните възрастови групи от инспектор „ДПС”. С
оглед по-добрата превенция в противоправните прояви и деяния на децата са
проведени 34 (тридесет и четири) индивидуални практични беседи с малолетни и
непълнолетни лица, както и с техните родители и настойници/попечители преминали
през заседания на местната комисия.
По данни на инспектор „ДПС”, 22 деца се водят на отчет към Районно
управление – Горна Оряховица, от тях 20 са децата, които са в задължителната
образователна възраст. Десет от децата, които се водят на отчет живеят в
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криминогенна семейна среда и приятелски кръг. През годината трима непълнолетни
са снети от отчет в ДПС поради поправяне на поведението и трима непълнолетни
поради навършване на пълнолетие.
ІV. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ,
ИЗВЪРШЕНИ ОТ МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ - ВЪЗПИТАТЕЛНИ
ДЕЛА.
Възпитателните дела се разглеждат в заседателната зала на Община Лясковец
след предварително изпратено уведомление до провинилите се лица, както и на техен
родител или лице, което го замества за деня и часа за разглеждане на възпитателното
дело. При разглеждането на възпитателно дело се оказва проблем неявяването на
малолетните или непълнолетните в деня на заседанието, поради невъзможност да
бъдат уведомени лицата, тъй като не актуализират постоянните и настоящите си
адреси. В тази връзка МКБППМН среща подкрепа от кметовете по селата и
служителите на Районно управление – Горна Оряховица, при издирване и
уведомяване на малолетните и непълнолетните, както и техните родители или лицата,
които ги заместват, за да се явят на възпитателните дела. В случаите, когато лицето не
се яви на възпитателното дело по неуважителни причини, закона позволява
съдействие от длъжностните лица при РУ – Горна Оряховица да съдействат за
принудителното довеждане на маловръстните и техните родители/настойници. През
тази година 7 (седем) са случаите, на принудително довеждане на заседание за
налагане възпитателни мерки.
За отчетния период в МКБППМН са постъпили сигнали за противообществени
прояви и действия от малолетни и непълнолетни лица, като провиненията на децата
се изразяват предимно в кражби, сбивания, хулиганство, увреждане на чуждо
имущество, загубени документи за самоличност и продължително не посещение на
училище. В сравнение с 2017 г., когато броят на възпитателните дела е бил 42, през
2018-та година той е намалял. През отчетния период са образувани 34 възпитателни
дела срещу 26 маловръстни лица. Наложени са 48 възпитателни мерки по чл. 13 и
една мярка по чл. 15 от Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните. Сигналите са по повод противообществени деяние на
малолетни и непълнолетни лица, и за престъпления извършени от непълнолетни са
получени и заведени в нарочната описна книга, както следва:
- От органите на съда и прокуратура;
- От органите на полицията;
- От образователни институции – училища;
- От граждани и родители.
За един от сигналите не е образувано възпитателно дело, тъй като след
приключване проверката на двама обществени възпитатели не се установи наличието
на достатъчно данни за извършеното деяние, на основание разпоредбите на чл. 16, ал.
2 и ал. 3 от ЗБППМН.
През 2018 г. в МКБППМН са заведени повече от един сигнал за едно и също
лице, на което са образувани две и повече възпитателни дела. Девиантните лица са 1
(едно) малолетно момиче и 4 (четири) момчета, от които две малолетни и две
непълнолетни. Трима от младежите имат по две възпитателни дела, двама – по три. В
сравнение с 2017 година най-много възпитателни дела са образувани за кражба и
присвояване.
Заведените сигнали в МКБППМН според вида на противообществена проява
или деяние на малолетните и непълнолетните през отчетния период са както следва:

9
Таблица 4.

№

Видове сигнали за противообществени
прояви и деяния
1. Хулиганство
2. Кражба и присвояване
3. Злоупотреба с алкохол
4. Загубен или увреден документ за самоличност
5. Бягство от вкъщи
6. Сбиване, побой
7. Вандалщина
8. Закана за убийство
9. Блудство
10. Увреждане на чужд имот
11. Сигнали на тел. 112 от МН
12. Не посещение на училище
ОБЩО

2018 г.

2017 г.

4
10
0
3
0
4
0
0
0
0
0
1
26

1
4
1
6
2
2
1
2
1
4
2
2
28

Забележка: Един сигнал може да е предпоставка за образуване на повече от едно възпитателно дело.

В зависимост от образуваните и разгледаните възпитателни дела от състава по
чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН наложените възпитателни мерки са както следва:
Таблица 5.

чл. 13,
ал. 1
т. 1
т. 2
т. 3
т. 4
т. 5
т. 6
т. 7
т. 8
т. 9
т. 10
т. 11
т. 12
т. 13
чл. 15

Възпитателни мерки спрямо малолетните и
непълнолетните
Предупреждение
Задължаване да се извини на пострадалия
Задължаване да участва в консултации, обучения и
програми за преодоляване на отклоненията в поведението
Поставяне под възпитателен надзор на родителите или на
лица, които ги заместват, със задължение за полагане на
засилени грижи
Поставяне под възпитателен надзор на обществен
възпитател
Забрана на непълнолетния да посещава определени места и
заведения
Забрана на непълнолетния да се среща ида установява
контакти с опредени лица
Забрана на непълнолетния да напуска настоящия си адрес
Задължаване на непълнолетния да отстрани със свой труд
причинената вреда, ако това е в неговите възможности
Задължаване на непълнолетния да извърши определена
работа в полза на обществото
Настаняване в социално-педагогически интернат
Предупреждаване за настаняване във възпитателно
училище-интернат за срок до 6 месеца
Настаняване във възпитателно училище-интернат
Възпитателни мерки спрямо родителите или лицата,

брой
20
4
8
13

1
0
2
0
0
0
0
0
0
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т. 1
т. 2
т. 3

които ги заместват
Предупреждение
Задължаване да се посещават специално организирани
беседи и консултации по въпросите на възпитанието
Глоба в размер от 50 лв. до 1000 лв.

0
1
0

Най – често налаганата мярка е по чл. 13, ал. 1 са т. 1 „Предупреждение” –
наложена на 20 лица, следвана от т. 4 „Поставяне под възпитателен надзор на
родителите или на лица, които ги заместват, със задължение за полагане на засилени
грижи” и от т. 3 „Задължаване да участва в консултации, обучения и програми за
преодоляване на отклоненията в поведението”. При самото изпълнение на
възпитателните мерки като проблем се очертава неглижираността на родителите и
неосъзнаване сериозността на извършеното деяние от децата им. В случаите, когато
има повторяемост на извършената противообществена проява или деяние с характер
на престъпление, основна причина се явява незаинтересоваността на родителя от
поведението на детето му, като предимно това са лица от ромски произход. В тези
случаи детето се насочва за работа със специалистите от Центъра за обществена
подкрепа, които го включват за участие в консултации, обучения и програми за
преодоляване на отклоненията в поведението, като по преценка на социалните
специалисти работи и с неговия родител.
На всяко възпитателно дело присъства представител на отдел „Закрила на
детето” към Дирекция „Социално подпомагане”, тъй като закона дава право когато не
е посочен доверен представител или адвокат правата и законните интереси на детето
да бъдат представлявани от служител на отдел „Закрила на детето”. През настоящата
отчетна година от разглежданите на заседание възпитателни дела всички явили се
асоциални дейци са били със свой доверен представител в лицето на родител.
В правомощията на МКБППМН е прекратяването на процедура по разглеждане
на възпитателно дело в следните случаи: по давност, когато са изтекли шест месеца от
извършване на противообществената проява – съгл. чл. 13 б от ЗБППМН, при
навършване на пълнолетие, поради дублиране, когато за една и съща проява се
сигнализира от повече от един източник, поради промяна на адресната регистрация.
През 2018 г. няма констатирани нарушения от прокуратурата и съда по повод
образуването и разглеждането на възпитателните дела. Няма допуснати процедурни
нарушения в образуването и разглеждането на възпитателните дела или в незачитане
правата на малолетните или непълнолетните извършители на противообществени
прояви.
Няма налагани глоби по чл. 25 от ЗБППМН на лица, които не са изпълнили
решение на местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни.
Няма констатирани малолетни и непълнолетни на територията на община
Лясковец, споделящи идеи или принадлежащи към радикални и екстремистки групи,
както и разкрити престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне
на екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации.
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ.
Обществените възпитатели са орган на местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Те се определят въз
основа чл. 41 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните
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и непълнолетните, когато е необходимо да се предотврати безнадзорност или
извършване на противообществени прояви.
През 2018 г. дейността на МКБППМН беше подпомагана от трима обществени
възпитатели – двама педагози и един психолог. Дейността им е насочена към
малолетни и непълнолетни, на които да оказват помощ и съдействие в поправяне и
превъзпитаване. Осъществяват контрол върху поведението на децата в училище и
информират своевременно родителите и МКБППМН.
Превенция на насилието и агресия сред подрастващите, както и асоциалното
им поведение е застъпено в план-програмата на МКБППМН. Във връзка с това,
обществен възпитател – психолог работи на граждански договор с децата от ОУ
„П.Р.Славейков” – с. Джулюница. Специалиста осъществява дейността си по
определен график групово по класове, чрез методи за групова терапия. Където в хода
на работа се отсяха и индивидуални случаи, по които беше оказана адекватна
професионална помощ на децата, както и на техните родители, свързани с
възпитанието на децата и проблемите в процеса на тяхното личностно израстване.
За своята работа обществените възпитатели се отчитат ежемесечно с доклади за
проведените срещи и извършената възпитателно-корекционна дейност.
Съгласно Наредба № 3 от 19.04.2005 г. за възнагражденията на членовете на
МКБППМН са изразходвани 2 181,00 лева, включително дължимите осигуровки за
сметка на работодателя.
С цел не допускане на законови нарушения свързани със заплащането на
положения труд в МКБППМН на общински и държавни служители не са изплащани
възнаграждения.
VІ. КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
На територията на община Лясковец няма СПИ, ВУИ и Приюти за безнадзорни
деца, както и малолетни и непълнолетни настанени в тези институции.
Проведени са общо 9 (девет) проверки от инспектор ДПС за установяване и
актуализиране на малолетни и непълнолетни лица, проявяващи се като нарушители
на обществения ред в питейни заведения или на други обществени места. При
проверките след 22:00 часа няма установени случаи на противообществени прояви от
малолетни и непълнолетни или такива без придружител.
В случай, че има условно осъдени непълнолетни лица, МК получава
информация от съда.
VІІ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
С цел повишаване на квалификацията и усъвършенстване на работата в
МКБППМН секретаря участва в обучителен семинар на тема: „ Фактори, влияещи
върху ценностната система и нагласи през периода на тийнейджърството”
организирано от МКБППМН при Община Добрич.

Изготвил - Секретар на МКБППМН

