ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ
гр. Лясковец, пл. “Възраждане” № 1, тел. 0619/2 20 55, факс 0619/2 20 45
e-mail: obshtina@lyaskovets.bg, www.lyaskovets.bg

ОДОБРИЛ:
инж. Росица Господинова
ПРЕДСЕДАТЕЛ
НА МКБППМН – ЛЯСКОВЕЦ

ГОДИШЕН ОТЧЕТЕН ДОКЛАД
НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ПРИ ОБЩИНА ЛЯСКОВЕЦ ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ
2021 ГОДИНА
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА
ЛЯСКОВЕЦ.
Подготовката на годишния доклад, неговата структура и показатели за 2021 година
са съобразени с Указание на Централната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните /ЦКБППМН/, получено с писмо № РД–30–И–24
от 15.11.2021 г., заведено в общинска администрация на Община Лясковец с входящ №
МКБППМН-5617/08.11.2021 г.
1. На основание чл. 7, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните /ЗБППМН/, Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ представя
ежегодно отчет за своята дейност пред Централната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните към Министерския съвет,
пред Кмета на Общината и пред Общинския съвет. Съставът на МКБППМН е определен
на основание чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН и чл. 44, ал. 2 от ЗМСМА със Заповед №
585/02.03.2021 г. на Кмета на Община Лясковец. Комисията се състои от председател,
заместник-председател, секретар и от единадесет члена.
2. Секретар на МКБППМН отговаря на изискванията на чл. 6, ал.3 от ЗБППМН назначен е на щат по служебно правоотношение.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА.
1. Реализирани дейности от МКБППМН при Община Лясковец:
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.
1.1.1. Брой семейства на деца, подлежащи на образование, посетени от
МКБППМН: 0.
1.2. Работа с педагогическото ръководство.

Брой срещи
0

Таблица 1.
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и родители
0

1.3. Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози,
педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители.
Таблица 2.
Брой работни срещи за обсъждане на казуси на проблемни деца
0

Теми
-

1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете
данни: ежемесечна.
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители.
1.5.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници
и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си.

Родители
Настойници
Попечители

Таблица 3.
Брой на участниците
Вид дейности (срещи, обучения, консултации)
0
0
0
-

1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или
попечителство.
Таблица 4.
Малолетни
0

Общ брой деца
0

Непълнолетни
0

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания.
Проведени
превантивни
програми
Образователни

Брой
на
темите
1

7

Таблица 5.
Названия на
Брой
Брой
Брой
темите
участници участници
участници
родители малолетни непълнолетни
Изнесена
0
0
17
презентация и
беседа по повод
„Европейският
ден за борба с
трафика на хора“
– 18 октомври,
пред ученици от
XI-ти „А“ клас
Месец на
грамотността в
НУ „Цани
Гинчев“:

0

77

0
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„Буквите - наши
приятели“ (1-ви
клас
представление);
Литературно
четене на творби
от български
автори, посветени
на Кирил и
Методий,
българския език и
родината (2-ри
клас);
Виртуално
запознаване на
ученици от 4а
клас с
Националната
библиотека „Св.
Св. Кирил и
Методий“ – гр.
София;
Литературно
четене (ученици
от 4-ти клас, четат
детски
произведения на
български автори
на
първокласници);
„Събуждащият
книги, събужда
светове“ –
конкурс за есе 4а
клас;
„Буквите
разказват“ –
конкурс за кратък
разказ 4а и 4б
класове;
Драматизация по
приказка на Павел
Матеев – „Найценното“ (4б
клас).
1

Информационна
кампания по
повод

400

200

400
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„Седмицата на
пожарната
безопасност“ 1319 септември
чрез раздаване на
информационни
брошури в
шестте населени
места на
територията на
общината
1

Асоциално
поведение

Публикувана
презентация по
повод
„Световния ден
на водата“ – 22
март /чрез
онлайн
платформата за
обучение/

7

24

188

39

402

158

1

Публикуване на
презентация по
повод Световния
ден на Земята 22ри април /чрез
онлайн
платформата за
обучение/

2

Публикуване на
презентация по
повод 1-ви
ноември – Ден на
народните
будители (от I-ви
до IV-ти клас на
НУ „Цани
Гинчев“ и
групите на V-ти
клас;
и от III-ти до VII
–ми клас на ОбУ
„П. Р.
Славейков“ с.
Джулюница)

183

164

0

0

-

0

0

0
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между

1

Информационна
кампания за
разпространение
на информация за
„Националната
телефонна линия
за деца 116 111“
сред учениците.
Кампанията се
проведе в
седмицата 21-ви
– 25-ти юни 2021
г. като партньори
в нея бяха както
МКБППМН, така
и Комисията за
детето

113

72

97

Наркотични
вещества, алкохол,
тютюнопушене

1

Беседа повод
месеца на
трезвеността
(съвместно с
медицинското
лице в СУ
„Максим
Райкович“ пред
ученици от VIIми до XII-ти клас
и ученици от IVти клас на НУ
„Цани Гинчев“)

10

157

38

13

210

38

10

157

38

Насилие
деца

1

1

Изнесен открит
урок за вредата
от
тютюнопушенето
и зависимостта,
която създава
(съвместно с
медицинското
лице в СУ
„Максим
Райкович“ пред
ученици от VIIми до XII-ти клас
и ученици от IVти клас на НУ
„Цани Гинчев“)
Изнесен открит
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урок за
превенция за
борба с
наркотиците
(съвместно с
медицинското
лице в СУ
„Максим
Райкович“ пред
ученици от VIIIми до XII-ти клас
и ученици от IVти клас на НУ
„Цани Гинчев“)
1

Изнесена
презентация и
беседа по повод
„Европейският
ден за борба с
трафика на хора“
– 18 октомври,
пред ученици от
XI-ти „А“ клас

0

0

17

Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с
жп-транспорт

0

-

0

0

0

Здравни

1

Лекция по повод
Световния ден на
здравето – 7-ми
април
(информация
свързана със
затлъстяването и
е подготвена и
изнесена с
медицинското
лице в СУ
„Максим
Райкович“ пред
ученици от 6-ти
до 8-ми клас)

0

79

57

Културни

1

Национална
изложба „Заедно“

0

382

0

Спортни

0

0

0

0

Радикализъм1

0

0

0

0

Сексуална
експлоатация
трафик на хора

и

-

1

Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към
организации с екстремистки или радикален характер.
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Общо

20

775

1924

1048

Таблица 6.
Проведени
анкетни Брой Названия
Брой
Брой
Брой
проучвания:
на
на темите участници участници
участници
темите
родители малолетни непълнолетни
0
0
0
0
Образователни
0
0
0
0
Асоциално поведение
0
0
0
0
Насилие между деца
0
0
0
0
Наркотични вещества,
алкохол,
тютюнопушене
0
0
0
0
Сексуална
експлоатация
и
трафик на хора
0
0
0
0
Престъпления
и
противообществени
прояви, свързани с
жп-транспорт
0
0
0
0
Здравни
0
0
0
0
Културни
0
0
0
0
Спортни
1
0
0
0
0
Радикализъм
Общо
0
0
0
0
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:
Таблица 7.
0
Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”
0
Брой разпространени материали
0
Брой на информационните кампании в училищата
0
Брой публикации в медиите
0
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
Малолетни
асоциално поведение
0
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол
0

Непълнолетни
0

0

0

0
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Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия
0

0

0

0

Общ брой консултирани деца за
радикализъм
Таблица 9. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца за
Малолетни
асоциално поведение
0
Общ брой консултирани деца за
насилие между деца
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на наркотици
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на алкохол
0
Общ брой консултирани деца за
употреба на тютюневи изделия
0
Общ брой консултирани деца за
радикализъм
0

Непълнолетни
0

0

0

0

0

0

1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.
Таблица 10. Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
0

Непълнолетни
1

Таблица 11. Семейни консултации.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
1
0

Непълнолетни
1

Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
0
0
0
Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм.
Общ брой консултирани деца
Малолетни
Непълнолетни
0
0
0
1.6.3. Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на
техните извършители.
Общ брой деца
0

Таблица 14.
Малолетни
0

Непълнолетни
0
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1.7. Издаване и разпространение на
представените в отчета превантивни програми.

информационни

Таблица 15.
Видове (плакати, брошури, флаери, др.)
Тираж
Плакат за Националната изложба „Заедно“
20

материали

по

Теми
Плаката съдържа информация
за правилата за участие в
конкурса, организаторите и
партньорите и координати на
лицето за контакт. Плаката е
разпространен чрез Община
Лясковец, НУ „Цани Гинчев“
– град Лясковец и РУО –
Велико Търново.

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически
материали на МКБППМН, в ЦКБППМН да бъде изпратен по един екземпляр, с оглед
създаването на Информационен архив.
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
0
0

Непълнолетни
0

3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.
Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.
……………………………………………………………………………………….…………....
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения,
са осъществени.
Общ брой деца
0

Таблица 17.
Малолетни
0

Непълнолетни
0

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. …………………………………………………………..…………
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни,
пребивавали в СПИ, ВУИ, ПД, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени.

СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за безнадзорни
деца
Условно осъдени

Таблица 18.
Брой дейности
0
0
0
0

Видове дейности
0
0
0
0

0

0
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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
непълнолетни
Неучещи и
неработещи,
напуснали
СПИ
Неучещи и
неработещи,
напуснали
ВУИ
Неучещи и
неработещи,
освободени
от ПД
Условно
осъдени
Осъдени на
пробация

Общ
брой

Брой на
обхванати
в
Брой
обучения
и
продължили
програми за
образованието
квалификация
си

Брой на
професионално
ориентирани и
консултирани

Брой на
започналите
работа

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените
и осъдените на пробация непълнолетни: Към датата на изготвяне на отчета е изискана
информация от Районен съд Горна Оряховица с писмо с изх. № МКБППМН5677/22.11.2021 г.
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
1
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.: За
отчетния период няма срещани проблеми при образуването и разглеждането на
възпитателните дела за 2021 година.
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: За отчетния период има общо два броя
Доклад за 2021 г.
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изготвени Оценки на риска от повторно извършване на противообществена проява от
непълнолетни лица, както следва:
- 2 броя изготвени оценки на риска по ВД № 5/2020 г. – една в началото на
осъществения възпитателен надзор от обществен възпитател, над непълнолетното лице и
една в края на отчетния период, според указанията на Централната комисия за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните за тримесечния
надзор на обществен възпитател по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН.
ІV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА
ПРЕВЕНЦИЯ
1. Наименование на помощния орган. :..……………….……………………………
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.) :…..………………………..………..
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Година

2021 г.
2022 г.
Прогноза за 2023 г.

Таблица 21.
Плануван
брой Реално
усвоени
обществени
бройки обществени
възпитатели,
възпитатели
за
утвърдени от МФ по съответната година
Закона за държавния
бюджет
3
3
3
3

Изразходвани
средства
по
Наредба № 2
на ЦКБППМН
1 745,10 лв.

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.:
- Осъществяване на методическа подкрепа в процеса по осъществяване на
възпитателен надзор по чл. 13, ал.1, т. 5 от ЗБППМН със секретаря на МКБППМН при
Община Лясковец, както и предоставяне на достъп до електронни обучения проведени в
рамките на годината;
- Работни срещи с ИДПС и ОЗД;
- Екипно обсъждане на казуси и времеви ресурс за осъществяване на възпитателен
надзор;
- Изпълнения и отчитане на възпитателни мерки по чл. 13, ал. 1, т. 5 от ЗБППМН.
2. Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели. От
кого са организирани и по чия инициатива?:
- Обществените възпитатели бяха информирани и приобщени за включване в
безплатния онлайн курс „Травма и алтернативна грижа: Въведение в използването на
подход за работа с деца и младежи, съобразен с преживяна травма“, организиран от
Сдружение „SOS Детски селища“.
- Извършване на периодични консултации от страна на секретаря на МКБППМН
при Община Лясковец с обществените възпитатели.
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3. Брой обществени възпитатели, участвали в тези дейности.: 3
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.
През 2021 г. са изготвени общо 3 броя оценки на дейността на обществените
възпитатели според изискванията на „Методическо ръководство за подбор и оценка на
работата на обществените възпитатели“ от 2017 г. на ЦКБППМН. Оценките са били за
работата на един обществен възпитател, тъй като през отчетния период, той е изпълнявал
и отчитал наложена тримесечна мярка по чл. 13, ал. 1., т. 5.
4.1. Брой изготвени оценки.: 3.
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението
превишава очакванията).:…..………………………….………………………………….……
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло
отговаря на изискванията /очакванията/).: 1.
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не
винаги отговаря на изискванията /очакванията/).:…………………………….………….
4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/
подобрение).:…….……………………..……………………………………………………..…..
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не
отговаря на изискванията).:………………….…….………………..…………………………
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 общината няма осъществявани проверки
на ДПС, СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД и 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.
:……….……………………………………………..…………………………...…………………
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.:
За отчетния периода са направени 18 вечерни проверки в заведения на територията
на Община Лясковец от инспектор ДСП. Не са констатирани нарушения в следствие на
извършените проверки. Проверките визират забраната на посещението след 20.00 часа на
малолетно лице, съответно след 22.00 часа на непълнолетно лице в нощни заведения,
барове, ресторанти и др., където се сервира алкохол, освен в присъствието на родители,
настойници, попечители или лица, които полагат грижи за непълнолетен, не могат да го
придружат, то те са длъжни да осигурят пълнолетно дееспособно лице за негов
придружител след 22.00 часа. Проверявани са заведения, в които се сервират алкохолни
напитки и се продават тютюневи изделия, с оглед предпазване на малолетните и
непълнолетните от консумацията им. На собствениците се обръща специално внимание
върху спазването на нормативната уредба.
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4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване
на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати
резултати.: През 2021 г. на територията на община Лясковец не са постъпвали сигнали за
кризисна интервенция.
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.:
Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните не е срещнала затруднения при осъществяването на контролната си
дейност.
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и
за какви нарушения?
В рамките на отчетния период в МКБППМН – при Община Лясковец по сигнал №
8 по получена и заведена в общинска администрация на Община Лясковец преписка №
04112/2021 г. по описа на ТО – Горна Оряховица, бе образувано възпитателно дело № 7 от
2021 г. При определяне на 1-вото заседание се установи, че непълнолетното лице се явява
на образуваното възпитателно дело без родителите си и заявява, че родителите му са в
чужбина. На заседанието на състава по чл. 11, ал. 2 от ЗБППМН присъства представител
на отдел „Закрила на детето“ и след заявеното от непълнолетния, същият се самосезира за
дете в риск, съгласно правомощията му като орган осъществяващ контрол по Закона за
закрила на детето и правата на детето.
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 (АКО ИМА ТАКИВА)? ……………………….……..…………….
VІІІ. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия,
организирани
по
социално-превантивната и корекционновъзпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и
организации:
1. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми.: Осъществяваме добро
взаимодействие с Районен съд – Горна Оряховица, Окръжен съд – Велико Търново и
Районна прокуратура Горна Оряховица.
2. Центрове за личностно развитие (центрове за работа с деца), НПО, медии и
др. Брой и теми.:
През 2021 година в изпълнение на План-програмата си за 2021 г., Местната комисия за
борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните осъществи
дейности в партньорство, както следва:
- осъществено ефективно партньорство със СУ „Максим Райкович“ – гр. Лясковец,
в осъществяване на програмите от превантивната дейност на МКБППМН, описана погоре;
- осъществено ефективно партньорство с НУ „Цани Гинчев“ – гр. Лясковец, в
осъществяване на програмите от превантивната дейност на МКБППМН, описана по-горе;
- осъществено ефективно партньорство с ОбУ „П. Р. Славейков“ – гр. Лясковец;
- осъществено ефективно партньорство със здравния работник в СУ „Максим
Райкович“ – град Лясковец, в осъществяване на здравната програма от превантивната
дейност на МКБППМН, описана по-горе;
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- осъществено партньорство с ОбУ „П. Р. Славейков“ – с. Джулюница, в
осъществяване на здравната програма от превантивната дейност на МКБППМН, описана
по-горе;
- осъществено ефективно общуване с ръководствата на училищата на територията на
Община Лясковец по осъществяване на превантивната дейност на МКБППМН;
- осъществено ефективно общуване с РУО – Велико Търново, относно
разпространението на информационни материали до училища на регионално ниво, с
покана за участие в Националната изложба „Заедно“;
- осъществено партньорство с експертите от Центъра за обществена подкрепа – гр.
Лясковец;
- ефективно сътрудничество с полицейски участък – град Лясковец и
териториалните структури на МВР – Горна Оряховица (включително РС ПБЗН Горна
Оряховица), с които съвместно осъществихме превантивна кампания в седмицата на
пожарната безопасност от 13-ти до 19-ти септември 2021 г., касаеща превенцията от
пожари, с дадена информация за осъществяване на първа помощ, при необходимост и
запознаване обществеността с основните правила за пожарна безопасност по време на
есенно-зимния отоплителен сезон;
- осъществено партньорство със Сдружение за споделено учене „ЕЛА“, НУ „Цани
Гинчев“ – гр. Лясковец и Институт за изследване на интелектуалната недостатъчност и
аутистичния спектър на развитие, в организацията и изпълнението на Национална
изложба „Заедно“, част от План-програмата за дейността на МКБППМН за 2021 г.;
- осъществено добро партньорство с Общинската комисия за детето и Отдел
„Закрила на детето“, в осъществяване на информационна кампания за разпространение на
„Националната телефонна линия за деца 116 111“;
- през цялата година, регионалните, печатни и електронни медии, отразяваха
коректно част от дейностите включени в План-програмата за дейността на Местната
комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
при Община Лясковец за 2021 г.
3. Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети
дейности за тяхното преодоляване.: МКБППМН при Община Лясковец, работи успешно
с колегите от институциите на местно, регионално и национално ниво и през отчетния
период не са възниквали проблеми при взаимодействието ни, съответно и няма
противодействащи мерки.
ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната)
комисия и теми, включени в програмите на семинарите; стойност на средствата от
бюджета на МКБППМН. :…..……………………………………………………………….…
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. ...
3. Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и
членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други
организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! Решение на ръководството.
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:
954,98 лева /деветстотин петдесет и четири лева и деветдесет и осем стотинки/.
ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на
ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. По Наредба 3 за 2021
година са планирани 2 881,76 /две хиляди осемстотин осемдесет и един лева и седемдесет
и шест стотинки/ с включени осигурителни вноски. Реално изразходените средства по
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Наредба 3 задно с осигурителните вноски са в размер на 771,41 /седемстотин седемдесет и
един лева и четиридесет и една стотинки/.
ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на
местните комисии за БППМН през 2021 г., е попълнена таблица 22:
Таблица 22.
Получени средства по ЗДБ за
МКБППМН за 2021 г. – общо
(в лева)
21 390,00 лв.

Изразходвани средства от
МКБППМН за 2021 г. – общо
(в лева)
4 504,21 лв.

Необходими средства
за 2022 г. – общо (в
лева)
29 800,00 лв.

ХІІІ. ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. ………………….……
ХІV. 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 Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на
детето”.
Председател: инж. Росица Господинова - заместник кмет на Община Лясковец
Тел: +359 61922193
GSM: +359 889 077 800
e-mail: gospodinova@lyaskovets.net
факс на Община Лясковец: 0619 / 2-20-45
Секретар: Цветомила Берова
Тел.: +359 619 2 20 55 вътрешен 113
GSM +359 879 313 606
e-mail: mkbppmn_obshtina_lyaskovets@abv.bg
факс на Община Лясковец: 0619 / 2-20-45
Инспектор ДПС – Петър Пеев
Тел: +359 618 6 63 324
e-mail: dpsgo@abv.bg
Отдел „Закрила на детето” – Даниела Стоянова
и Кремена Маринова
тел: +359 619 2 49 32
e-mail: dsp_ozd_go@abv.bg

Изготвил:
Цветомила Берова,
Секретар на МКБППМН при Община Лясковец
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