Местна комисия за БППМН – Антоново

ГОДИШЕН ОТЧЕТ
НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ПРИ ОБЩИНА АНТОНОВО ЗА ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ
2019 ГОДИНА
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА АНТОНОВО.
Подготовката на годишния отчет, неговата структура и показатели за 2019 година са
съобразени с Указание на Централната комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните /ЦКБППМН/, получено с писмо № РД-30-И-65 /
04.12.2019 г.
1. На основание чл.7, ал.2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните /ЗББППМН/, Местната комисия за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните / МКБППМН / представя
ежегодно отчет за своята дейност пред Централната комисия за БППМН към Министерския
съвет, пред Кмета на Общината и пред Общинския съвет. Съставът на МКБППМН е
определен на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и чл.6, ал.1 и 2 от ЗБППМН със Заповед №
МК-01-02/01.11.2016 г. на Кмета на община Антоново – Хайредин Мехмедов. Комисията се
състои от Председател, Секретар и от осем члена.
2.Секретаря на МКБППМН отговаря на чл.6, ал.3 от ЗБППМН - назначен е на щат по
трудово правоотношение.
ІІ. ДЕЙНОСТ НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА АНТОНОВО:
1. Реализирани дейности от Вашата комисия:
Целите, които Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните при община Антоново си постави през 2019 година и
положи усилия за постигането им, са:
1. Изготвяне на ефективен и устойчив механизъм и план за действие чрез
реализиране на политика за превенция на противообществените прояви.
2. Подобряване на междуинституционалното взаимодействие за по-ефективно
преодоляване на противообществените прояви и защита правата на децата.

3. Подобряване здравето на децата чрез социално-превантивна дейност
4. Повишаване на ефективността на мерките за защита на деца от насилие,
злоупотреба и други форми на експлоатация и превенция на асоциално
поведение сред подрастващите
5. Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности,
насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности.
6. Насърчавана на гражданската активност и детското участие.
7. Популяризиране на дейността на Комисията
8. Повишаване на квалификацията на професионалистите, работещи с деца за
прилагане на мерки за превенция на насилието

За реализирането на тези цели МКБППМН-Антоново работи съвместно с
ръководствата на всички учебни заведения на територията на общината, с Училищните
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комисии за превенция на противообществените прояви на учениците, с инспектор “Детска
педагогическа стая” при РУ „Полиция” - Омуртаг, с отдел “Закрила на детето” при ДСПОмуртаг, със Асоциация “НАЯ”-Търговище.
МКБППМН осъществява индивидуална работа с деца в риск с цел мотивиране за
редовно посещение на учебни занятия и запълване на свободното време с полезни за
възрастта им дейности. Обществените възпитатели работят с надзорните им деца за
повишаване на езиковата им култура и правопис, презентации и беседи с ученици във
връзка с различни проблеми, свързани с грипните епидемии и важността на хигиенните
навици за детското здраве, безопасното движение по улиците, консултиране на ученици с
употребата на психоактивни вещества и тютюнопушенето, извънкласни дейности чрез
участие в занимания на НПО. Работи се и с родителите с цел подобряване на отношенията
между родител-дете, спазването на вечерния час.
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
Три са посетените семейства на деца подлежащи на образование, които по една или
друга причина не са обхванати или не посещават редовно учебни занимания. Проучвани са
особеностите на семейната среда и усилия насочени към повишаване на родителския
капацитет чрез знания за детското развитие, основните нужди и потребности на децата,
укрепване на диалога родител-дете, премахване на причините за проява на агресия.
1.1.

1.2.Работа с педагогическото ръководство.
Комисията поддържа непрекъсната връзка с директорите на училища и съгласува
своята дейност с тази на училищните
комисии.Периодично се актуализира
информацията за кримогенната обстановка в района на учебните заведения и
противообществените прояви сред учениците и се предприемат конкретни мерки,
осъществява се контрол върху поведението на деца,застрашени от извършване на
противообществени прояви;работи се индивидуално с проявени деца и родителите
им,изнасят се лекции.
Брой срещи
3

Таблица 1
Брой заявки към МКБППМН за консултиране на деца и
родители
3

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
1
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1.4. Взаимодействие с Обществените съвети към училищата.Представете данни.
Участва в работата на педагогическия съвет при обсъждането на програмите за
превенция на ранното напускане на училище и за предоставяне на равни
възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи .
1.5.Превантивна работа с родители,настойници и попечители.
Педагози и психолози даваха консултации и в зависимост от естеството на проблема
техните родители се насочваха към определена институция и им се оказваше
специализирана помощ.
1.5.1.Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители,настойници и
попечители,които срещат затруднения при възпитанието на децата си.
Таблица 3
Брой на участниците
Родители
Настойници
Попечители
1.5.2.Брой деца
попечителство.

Вид дейности
(срещи,обучения,консултации)
консултации
0
0

2
0
0
с

асоциално

поведение,поставени

Таблица 4
Малолетни
1

Общ брой деца
1

под

настойничество

или

Непълнолетни
0

1.5.3.Проведени превантивни програми и проучвания.

Проведени
превантивни
програми

Брой

Образователни

2

Асоциално
поведение

1

Таблица 5
Теми

Брой
участниц
и
родители

Аз
познавам 0
историята
на
моя
роден
град.Българиянашата родина.
Как
да
се 0
справим
с
асоциалното
поведение.Прич
ини и решение
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Насилие между деца

1

Наркотични
вещества,алкохол,
тютюнопушене

1

Сексуална
експлоатация
трафик на хора

1
и

Престъпления
и 0
противообществени
прояви,свързани с
жп транспорта
Здравни
1

Културни

1

Спортни

1

Радикализъм
Общо

0
9

Проведени анкетни Брой
проучвания

Образователни

1

на проблема.
Да
спрем
насилието
в
училище.Не на
насилието
в
училище и на
улицата.
Национална
стратегия
за
борба
с
наркотиците
Национална
програма
за
предотвратяване
и
противодействие
на трафика на
хора
0

Как да растем
здрави
и
силни.Как да се
храним
здравословно.
Най-вкусно
направена
баница
Спортът
е
здраве.Защо
е
важно
да
спортуваме.
0
9

Таблица 6
Теми

Познавам
историята
България

0

25

14

0

24

15

0

26

16

0

0

0

0

18

14

0

20

15

0

15

7

0
0

0
155

0
96

Брой
участни
ци
родител
и
ли 0
на
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Асоциално
поведение
Насилие
между
деца
Наркотични
вещества,алкохол,
тютюнопушене
Сексуална
експлоатация
и
трафик на хора
Престъпления
и
противообществен
и прояви,свързани
с жп транспорта
Здравни

1

Какво е да си
асоциален
Участвал ли съм
в насилие и защо
Кога
запалих
първата си цигара
и кой ме подтикна
Що е то трафик
на хора

0

20

15

0

25

14

0

26

22

0

26

24

0

0

0

0

0

1

Храня
ли
се 0
здравословно
0
0
Защо трябва да 0
спортуваме
0
0
7
0

18

14

Културни
Спортни

0
1

0
24

0
14

Радикализъм
Общо

0
7

0
164

0
114

1
1

1

1.5.3.1. Превенция на противообществените прояви и престъпления,свързани с жптранспорта в съответствие с Писмо №71/25.09.2007г. на МКБППМН до председателите
и секретарите на МКБППМН.
Таблица 7
Брой осъществени срещи със служителите на ,,Транспортна
полиция”
Брой разпространени материали
Брой на информационните кампании в училищата
Брой публикации в медиите
Брой съвместни мероприятия с НПО

0
0
0
0
0

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 Малолетни
деца
за
асоциално
поведение
1
1
Общ брой консултирани
деца за насилие между деца
5
3
Отчет за 2019 г.
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Общ брой консултирани
деца за употреба на
наркотици
0
Общ брой консултирани
деца за употреба на
алкохол
3
Общ брой консултирани
деца за употреба на
тютюневи изделия
8
Общ брой консултирани
деца за радикализъм
0

0

0

1

2

4

4

0

0

Таблица 9.Семейни консултации
Общ брой консултирани Малолетни
Непълнолетни
деца
за
асоциално
поведение
1
1
0
Общ брой консултирани
деца за насилие между деца
2
1
1
Общ брой консултирани
деца за употреба на
наркотици
0
0
0
Общ брой консултирани
деца за употреба на
алкохол
4
2
2
Общ брой консултирани
деца за употреба на
тютюневи изделия
7
3
4
Общ брой консултирани
деца за радикализъм
0
0
0

1.6.2.Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН.
Таблица 10.Индивидуални консултации.
Общ брой консултирани Малолетни
Непълнолетни
деца
10
6
4
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Таблица 11 Семейни консултации
Общ брой консултирани Малолетни
деца
4
2

Непълнолетни
2

Таблица 12 Индивидуални консултации-радикализъм
Общ брой консултирани Малолетни
Непълнолетни
деца
0
0
0
Таблица 13 Семейни консултации-радикализъм
Общ брой консултирани Малолетни
Непълнолетни
деца
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

1.7.Издаване и разпространение на информационни материали по представените в
отчета превантивни програми.
Таблица 15
Видове
Тираж
(плакати,брошури,флаери )
брошури
50

Теми
Не на насилието

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 Малолетни
МКБППМН
0
0
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3.Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ,СПИ,поправителни домове.Дейност с
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.
МКБППМН поддържа връзка с директорите и персонала на ВУИ и СПИ,в които няма
настанени деца през отчетния период.
3.1.Колко контакти с деца,настанени в корекционно-възпитателни заведения,са
осъществени.
Няма такива.
Таблица 17
Общ брой деца насочени от Малолетни
МКБППМН
0
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.
Няма такива.
4.Предприети
дейности
за
социална
подкрепа
на
малолетни
и
непълнолетни,пребивавали в СПИ,ВУИ,ПД, приюти за безнадзорни деца и условно
осъдени.
Няма такива деца.
Таблица 18
Брой дейности
0
0
0
безнадзорни 0

СПИ
ВУИ
ПД
Приюти за
деца
Условно осъдени

0

Видове дейности
0
0
0
0
0

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.
В съответствие с Указанието на ЦКБППМН ( Писмо №73 от 25.09.2009 г.) в МКБППМН Антоново е създаден поименен регистър на всички неучещи и неработещи непълнолетни в
общината,освободени от СПИ,ВУИ,ПД,както и на условно осъдени.През отчетната година
няма непълнолетни,които са условно осъдени или освободени от СПИ,ВУИ, и ПД.
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Категории
Общ
неучещи
и брой
неработещи
непълнолетни

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

Таблица 19
Брой
продължили
образованиет
о си

0

0

Брой
обхванати
в обучения
и
програми
за
квалифик
ация
0

Брой
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

4.2.Как МКБППМН във вашата община се информира за условно осъдените и
осъдените на пробация непълнолетни.
За осъдените условно и осъдените на пробация непълнолетни МКБППМН получава
информация от съда и чрез Инспектор от Детска педагогическа стая.
Таблица 20.Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на
пробация непълнолетни.
Брой случаи
Информация от съда
0
Справки на секретаря на МК в съда
0

III.ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА
1.Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.
Проблеми във връзка с образуването и разглеждането на възпитателните дела,както и
прилагането на възпитателни мерки нямаше.В процеса на работа сме спазвали всички
законови изисквания.
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
Риска от повторно извършване на криминално деяние от малолетни и непълнолетни
лица е ниска.
Отчет за 2019 г.
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IV. КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА ПРЕВЕНЦИЯ
1.Наименование на помощния орган.
На територията на община Антоново няма създадени консултативни кабинети и
центрове за превенция.Консултациите и превантивната дейност се осъществяват от
МКБППМН.
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 Хисар през 2017 г.)
Няма такъв
V.ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ
Година

2019
2020
Прогноза за 2021

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

Изразходвани
средства
Наредба №2
ЦКБППМН

по
на

6,840 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
Хисар,м.юни,2017 г.
Дейности на обществените възпитатели
1. Общественият възпитател извършва индивидуална корекционно-възпитателна работа
с определените му от местната комисия малолетни или непълнолетни.
2. Броят на децата, с които работи общественият възпитател се определя от секретаря на
местната комисия за БППМН в зависимост от конкретната обстановка в общината
/района/. Този брой не следва да бъде повече от 7 деца
3. В зависимост от професионалната си квалификация, общественият възпитател може
да дава консултации по конкретни проблеми, включително в консултативните кабинети,
центровете за социална превенция, телефони на доверието и други помощни органи на
МКБППМН.
4. При възлагане от секретаря на МКБППМН, общественият възпитател съдейства при
изпълнението на възпитателните мерки по ЗБППМН, чл.13, т.т. 3,4,9,12.
5. Общественият възпитател взаимодейства с родителите, инспекторите на ДПС,
училищните ръководства, класните ръководители, педагогическите съветници,
психолози, социални работници, лекари, специализирани институции, неправителствени
организации.
6. Обществените възпитатели участват в проверки, организирани от местните комисии за
БППМН, от полицията, от други органи във връзка със спазването на нормативни актове,
касаещи малолетните и непълнолетните; в проверки по конкретни поводи, включително
и по изпълнение на мерките по чл.13, ал.1, т.6, 7 и 8.
Отчет за 2019 г.
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7. Обществените възпитатели могат да бъдат и членове на местните комисии за БППМН.
8. За обществени възпитатели не могат да бъдат определяни щатни инспектори на ДПС.
Отчети на обществените възпитатели
1. Съгласно Наредба № 2 на Председателя на Централната комисия за БППМН за
материалното стимулиране на обществените възпитатели, обществените възпитатели
представят периодично пред местните комисии за БППМН отчети за извършената
работа. Материалното им стимулиране се извършва на основание представен писмен
отчет.
2. Отчетите съдържат установъчните данни за детето по индивидуалната карта,
приложени форми и методи на работа, постигнати резултати и възникналите проблеми
през съответния период.
Критерии за подбор и оценка на дейността на обществените възпитатели
Качества - отговорност, добронамереност, принципност, толерантност, авторитет. При
взаимодействието си с детето е нужно да проявява търпение и емпатия. Да има ясна
мотивация за постигането на целите.
Знания:
 психолого-педагогически особености на детско-юношеската и зрялата възраст;
специфики на девиантното и делинквентно поведение; характеристики на личността
/потребности и мотивация, чувства, емоции и емоционални дефицити, интереси/;
 характеристики на семейната система – роли на членовете на семейството, стилове на
възпитание, функции на семейството, конфликти в семейната система;
 същност и методи на работа на обществения възпитател;
 нормативна база - закони и други нормативни документи;


институции /държавни и неправителствени/, работещи с деца и техните семейства –
правомощия, компетенции, отговорности, дейности и предлагани услуги;

Умения:
Комуникативни умения
 оказване на емоционална подкрепа;
 решаване на конфликтни ситуации;
 работа в екип;
 подходи при работа с деца.
Професионални умения
 провеждане на интервю;
 проучването на потребностите, оценка на нуждите, точно дефиниране на актуален
проблем;
 изработване на корекционно-възпитателния план;
 мотивиране на детето и неговите родители за активно включване при осъществяване
на корекционно-възпитателния план;
 спазване на етичните принципи при работа с деца;
 дискретност и пазене на професионална тайна;


работа с документация - анализ и изработване.
Отчет за 2019 г.
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Критериите за оценка на възпитателната работа пряко произтичат от правата и
задълженията на обществения възпитател. Ефективността и качеството на работа на
обществения възпитател изискват добро познаване на историята на развитие на детето,
неговата семейна и приятелска среда, изградено взаимодействие с родители или
настойници, институции, ясно формулирани цели на работа и адекватни спрямо тях
дейности, актуалност и пълнота на документацията. Оценяването изисква обвързване на
работата с резултатите, което, изхождайки от естеството на работа, налага индивидуален
подход при всеки конкретен случай. “Критерии за оценка дейността на обществения
възпитател” са резултат от проведен семинар с обществени възпитатели и визират
количествени и качествени индикатори.
Количествени/мярка брой/:
 брой на децата, с които се извършва индивидуално - възпитателна работа.
Оптималната натовареност се определя от оценяващия съобразно конкретните
условия и спецификата на случая, с които работи ОВ;
 брой посещения на малолетния и непълнолетния в неговото жилище, в училище
или на местоработата;
 брой проведени срещи с родителите;
 брой проверки на основание чл.16 ал.2 от ЗБППМН;


брой сигнали до секретаря на МКБППМН, свързани с конкретната работа на ОВ с
лицата, поставени под възпитателен надзор /при необходимост/. Иницииране на
ново възпитателно дело при установени обстоятелства и факти, обуславящи
промяна в методите и формата за превантивен процес.
 брой лица, на които е оказано съдействие пред институциите. Напр.: насочване
към работа, мотивиране за лечение, задържане в училище и др.
 осъществено взаимодействие с други институции и НПО;
 наличие на изискваната документация;
Качествени/мярка скала 0-8/:
 специфичност/сложност на случая;
 общественият възпитател е: установил първичен контакт с детето, като ясно
аргументира избрания от него подход – време, място на провеждане, протичане на
първата среща;
 запознат с особеностите в развитието на детето, в частност с историята на
асоциалното му поведение.
 информиран е относно извършената противообществена проява, както и с други
такива, ако са налице.
 установил е контакт с ИДПС, училище за изясняване на обстоятелствата около
поведението на детето и взаимоотношенията със социалната среда.
 установил контакт със семейството на детето и познава средата, в която то живее,
материалното състояние; пълнота на семейството; отношения в семейството;
стратегии на отношение към детето;
 информиран за здравословно състояние на детето, включващо физическа и
психологическа оценка;
 информиран относно приятелската и близка социална среда на детето;
 наясно с проблемите и/или мотивите на детето, довели до извършване на деянието;
 определил параметрите на рисково поведение на детето/конфликт със близкото
обкръжение, неблагоприятна приятелска среда, посещение на рискови места и др.
 Съществено значение за работата на обществения възпитател е и преценката му за
установената интеракцията с детето, т.е. детето и родителите търсят ли го, как
протичат срещите– трудно, лесно.
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2.Проведени квалификационни дейности с обществените възпитатели.От кого са
организирани и по чия инициатива?
МКБППМН не е провеждала квалификационни дейности с обществените възпитатели.
3.Брой обществени възпитатели,участвали в тези дейности.
Няма такива
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.Хисар,м.юни,2017 г.
Обществените възпитатели се отчитат редовно пред МКБППМН. Те подготвят и
представят при необходимост следната документация за работа с децата, поставени под
техен възпитателен надзор:
1. Корекционно – възпитателен план – съдържа описание на предвидените дейности,
срокове и очаквани резултати;
2. Индивидуална карта – съдържа общи данни за детето, информация за поставянето
му под възпитателен надзор, личностни особености на детето, резултати от проведени
психолого- педагогически изследвания /ако има такива/, описание на социалната му среда,
проведени дейности и резултатите от тях. Информацията системно се актуализира.
Индивидуалната карта и въведените на други носители на информация данни,
свързани с възпитателния надзор, се унищожават след навършване на пълнолетие.
Информацията, която се съдържа в индивидуалната карта, може да бъде ползвана от:
секретаря на местната комисия за БППМН, прокурор, съдия, следовател, инспектор от ДПС,
доверен представител или адвокат, експерти от ДСП/ОЗД/.
3. Отчети за извършената работа – подготвят се на базата на корекционно –
възпитателния план и отразяват извършените дейности и постигнатите резултати.
4.1.Брой изготвени оценки.
МКБППМН изготви оценки на трима обществени възпитатели.
4.2. Брой обществени възпитатели,получили ,,оценка 1” ( изпълнението превишава
очакванията)
Няма такива.
4.3.Брой обществени възпитатели,получили ,,оценка 2” ( изпълнението изцяло
отговаря на изискванията)
И тримата обществени възпитатели получиха оценка 2.
4.4.Брой обществени възпитатели,получили ,,оценка 3” ( изпълнението не винаги
отговаря на изискванията)
Няма такива.
4.5.Брой обществени възпитатели,получили ,,оценка 4” (изпълнението
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо подобрение )
Няма такива.

в

4.6. Брой обществени възпитатели,получили ,,оценка 5” (изпълнението не отговаря
на изискванията)
Няма такива,които да са получили оценка 5.
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VI.КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН
1.Осъшествен контрол от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на
общината ДПС,СПИ,ВУИ,ДВНМН,ПД,приюти за безнадзорни деца.Констатации и
резултати.
На територията на община общината няма ДПС,СПИ,ВУИ,ДВНМН,ПД и приюти за
безнадзорни деца.
2.Контрол върху режима и условната работа,установени за непълнолетните
(чл.10,ал.1,т. ,,ж” ЗБППМН).Констатации и резултати.
В общината няма работещи непълнолетни.
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 децажертви или в риск от насилие –да се посочат конкретните дейности.
Направени са вечерни проверки в града и населените места на община Антоново от
инспектор ДПС.Извършената проверка е свързана със спазването на Наредба №1
на община Антоново.Проверката визира забраната на посещението след 20.00 часа на
малолетно лице,съответно след 22.00 часа на непълнолетно лице в нощни
заведения,барове,ресторанти,дискотеки и др.,където се сервира алкохол,освен в
присъствието на родители,настойници,попечители или лица,които се грижат за него.Ако
родителите,попечителите или другите лица,които полагат грижи за непълнолетен,не
могат да го придружат,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 консумация.На собствениците се обръща специално внимание върху
спазването на нормативната уредба.При проверките са констатирани две нарушения.На
родителите са съставени актове.
4.Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на
скитащи и просещи деца.Констатации,предприети мерки и постигнати резултати.
През 2019 г. на територията на община Антоново не е постъпил сигнал за кризисна
интервенция.МКБППМН не е участвала в мобилни групи за обходи за установяване на
скитащи и просещи деца.
5.Проблеми при осъществяване на контролната дейност на МКБППМН.
МКБППМН не е срещала затруднения при осъществяването на контролната си дейност.
6.Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения.Кои органи и за
какви нарушения.
МКБППМН не се е налагало да сезира компетентни органи.
VII.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.
Не са правени предложения пред местни и централни органи по проблемите по
предотвратяването и противодействието на престъпността и противообществените прояви
на малолетните и непълнолетните и тяхната социална защита и развитие.
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VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН.
Мероприятия
,организации
по
социално-превантивната
и
корекционновъзпитателната дейност на територията на общината,със следните органи и
организации:
През 2019 г. МКБППМН-Антоново осъществяваше добро взаимодействие с всички органи и
институции,работещи с деца на територията на общината.
1.Съд,прокуратура,следствие.Брой и теми.
МКБППМН работи успешно с правозащитните и правораздавателните органиполиция,съд,следствие,прокуратура,Областна пробационна служба.
2.Центрове за личностно развитие(центрове за работа с деца),НПО,медии и др.Брой и
теми.
Много добро взаимодействие с НПО –сдружение ,,Надежда за Антоново” –гр.Антоново и
сдружение ,,Асоциация НАЯ” –гр.Търговище .Децата поставени под надзор на обществен
възпитател взимат активно участие в различни дейности и мероприятия на Сдружение
,,Надежда за Антоново”.
3.Проблеми при взаимодействието с посочените институции и предприети дейности за
тяхното преодоляване.
МКБППМН не среща проблеми при осъществяването на взаимодействието си с
горепосочените органи и институции.На територията на общината е създадена добра
практика за координация и сътрудничество в интерес на децата.
IX.КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН.
1.Брой организирани обучителни семинари от общинската комисия и теми,включени в
програмите на семинарите и стойност на средствата от бюджета на МКБППМН.
МКБППМН не е организирала обучителни семинари и не е имала представители в
квалификационните форми на ЦКБППМН и други организации.
2.Брой членове на МКБППМН,участвали в квалификационните семинари.
Няма участвали.
3.Участия на секретаря на МКБППМН ( председателя на МКБППБН и членове на
комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други организации.Ако няма
такива,моля,посочете причините.
През изтеклата година секретаря на МКБППМН не е участвал в квалификационни форми на
ЦКБППМН.Причините са от лично естество.
X.Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност: 300 лева.
XI.Планувани за 2019 г. и изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН.
Не са изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждения на членовете
на МКБППМН.
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XII.Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на местните
комисия за БППМН през 2019 г,моля попълнете таблица 22:
Таблица 22
Получени средства Изразходвани
Необходими
по
ЗДБ
за средства
от средства за 2021г.
МКБППМН
за МКБППМН
за общо в лева
2019 г.-общо в лева 2019 –общо в лева
24 440
24 440
25 990
XIII.Ваши идеи и предложения до ЦКБППМН.
МКБППМН предлага да се провеждат повече квалификационни мероприятия от
ЦКБППМН през 2020 г.

XIV. ПРИЛОЖЕНИЯ:
1.Информация за контакти с МКБППМН –Община Антоново
Председател: инж. Исмаил Халилов Ибрямов - Зам. Кмет
Тел: 06071 / 22-22 вътрешен 26
GSM 088286191; e-mail; ismail_ibriamov@abv.bg
Секретар: Шенай Севгин Рюстем
Тел: 06071 / 22-22 вътрешен 25
GSM 0883200842; e-mail; sheni12@abv.bg
Факс: 06071 / 24-28
Инспектор ДПС - Свилен Станков
Тел: 0605 / 63721 вътрешен 227
Отдел „Закрила на детето”- Даниела Братованова
Тел: 0605 / 64167
GSM 0882825791
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