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ОТЧЕТ 
 
 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА 
СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ 
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И  НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ 

ОБЩИНА ВЪЛЧИ ДОЛ 
2019г. 

 
 
 

Позовавайки се на    Конвенцията на ООН за правата на детето  , „…детето поради 
физическата и умствената си незрялост се нуждае от специални гаранции и грижи, 
включително подходяща правна защита, преди, както и след раждането си“ . 

Считайки, че всяко дете има право да бъде обичано и обгрижвано, за да  живее 
щастливо, да уча, работи и спортува, Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви нан малолетните и непълнолетните, работи в посока осигуряване  на подкрепяща 
живота и развитието среда в която децата и младежите на Община Вълчи дол, да бъдат  
възпитавани в дух на мир, достойнство и толерантност,  за да се подготвят за  самостоятелен 
и качествен живот.  

  

 
І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, 

РАЙОННА) КОМИСИЯ 
 

 
Съгласно чл. 7, ал. 2 от ЗБППМН, МКБППМН ежегодно представя отчет за 

дейността си пред ЦКБППМН към МС, пред Кмета на Общината и пред Общински 
съвет. 
Отчета за дейността на МКБППМН за 2019 г. е съобразен с Указание на ЦКБППМН. 
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1.  Законосъобразност на състава 
Във връзка с чл. 6, ал. 2 от Закона за борба срещу противообществените прояви на 

малолетните и непълнолетните ( ЗБ ППМН) и съгласно заповед № 1298 от 18.11.2019г., на 
кмета на Община Вълчи дол, в състава на комисията са определени председател, секретар и 
13 членове, които са институционални представители, ангажирани в сферата на правото, 
образованието и  обществения ред и сигурността,  Дирекция „Социално подпомагне”, 
Дирекция „Бюро по труда”, психолог ,  общински съветници и общественици,за решаване на 
текущи въпроси 

 
Председател на МК БППМН 

 
 Зам.кмет на Община Вълчи дол, по силата на Заповед № 1280/ 13.11.2019г.на г-н 

Георги Тронков,  кмет на Община Вълчи дол. 
 
 
Секретар на МК БППМН -    съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБ ППМН 
 
 
ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 
1. Реализирани дейности от Вашата комисия: 
 
 
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. 

 
Местаната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните, съдейства и подпомага, петте училища,  в 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. 

 
1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от 

МКБППМН. 
 Посетени 25 семейства на деца  подлежащи на образование. 
 
1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

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

32 76 

 
 
 
 
1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 

педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 
 
 

Таблица 2. 
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Брой работни срещи за обсъждане на казуси на 
проблемни деца 

Теми 

21  
Взаимодействие и решаване на 

конфликти между ученици, родители и 
училищно ръководство. 

Съдействие за противодействие и 
справяне с прояви на агресия между 

ученици. 
Предприемане на необходими мерки за 
преодоляване на риска от отпадане на 
учениците от училище. 
 
Преодоляване на практиката за  системни, 
неизвинени, отсъствия от училище. 
 
Съдействие за работа с родители на деца 
проявили и пострадали от агресия. 
 
Съдействие за работа с родители на деца, 
които системно отсъстват от училище. 

 
 

 
 
1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете данни  
Провеждаме системни срещи и разговори с председателя и членовете на Обществените 

съвети към училищата.  
Посоката на работата ни е  мотивиране на родителите за включване в училищния 

живот.  Имайки предвид, безработицата,  родителите на много деца, работят в чужбина, други 
ежедневно пътуват до големите градове. Това е предпоставка децата да остават без надзор и 
контрол. За децата се грижат  баба и дядо, които проявяват занижен контрол. 

 
 
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. 
Таблица 3. 

 Брой на участниците Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 
Родители 63 Срещи и консултации 

Настойници 12 Срещи и консултации 
Попечители 0 0 

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

попечителство. 
Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
5 2 3 
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1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 

Таблица 5. 
Проведени 
превантивни 
програми  

Брой Теми Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетн
и 

Образователни 3 „ Седмица на гората” – 
Грижата за  природата 

е грижа за  човека! 
 

Денят на Европа! 
 

„ Професията 
пожарникар!” 

 
 
 

 
 

 
20 

 
73 
 

37 

Асоциално 
поведение 

 
4 

 
Красив град- 

повече усмивки! 
  
 
Лятна 

програма”Моят свят, в 
моето населено място”- 
2019год. 

 
  

 
 

“Доброто е във всеки 
от нас!”- раздаване на 
флаери с послания за 

доброта! 
 

Приятелството се 
подарява! Решаване на 

казуси  

 
 

17 
 
 
 
 
 

35 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
3 
 
 
 

 
 

87 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

25 

 
 

32 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 

13 

Насилие между 
деца 

1  
“Не! Насилие над 

деца!» - раздаване на 
флаери с послания  

5 17 14 

Наркотични 1   60 12 
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вещества, 
алкохол, 
тютюнопушене 

“Има време!”-дискусия 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                 

1 “”Спри! Чуй ме! 
Разбери ме!”- дискусия 

 43 65 

Престъпления и 
противообществен
и прояви, 
свързани с жп-
транспорт 

0  
---- 

0 0 0 

Здравни 1  
“Ранно съжителство и 

бракове?!?” 
 
 

 
3 

 
27 

 
76 

Културни 5 “Великден!”- изнасяне 
на празнична програма 
в двора на Музейната 
сбирка гр. Вълчи дол.  

 
“Незабравай!” 
Почистване и 
освежаване на 
войнишките 

паметници, намиращи 
се на територията на 

общината.  
 
 

Среща с членовете на 
“Съюза на офицерите и 
сержантите от запаса и 

резерва”, гр. Варна 
 

„Подай ръка, бъди мой 
приятел!” –

изработване на 
картички от учени за 

ученици от друго 
училище. 

 
Коледна 

работилница.  
 

 
17 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 

13 
 
 
 
 
 
7 

 
15 
 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 
 
 
 
5 
 
 
 
 
 

75 
 
 
 
 
 

23 

 
13 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 
 

17 
 
 
 
 
 
5 
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Спортни                         2 Спортен риболов за 
деца. 

 
Забавни детски игри,    

” Приятелство без 
граници! 

12 
 
 

15 

5 
 
 

80 

12 
 
 

35 

Радикализъм1 1 „ Какво е терористична 
заплаха” 

15 40 35 

Общо 16  65 476 362 
Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с 
екстремистки или радикален характер. 

Таблица 6. 
Проведени анкетни 
проучвания: 

Брой Теми Брой 
участн

ици 
родите

ли 

Брой 
участн

ици 
малол
етни 

Брой участниц  
непълнолетни 

Образователни 1 Влиянието на 
приятелите! 

0 50 15 

Асоциално поведение 0 Аз и другите 0 50 20 
Насилие между деца 1 Не! Насилие над деца! 10 60 12 
Наркотични вещества, 
алкохол, 
тютюнопушене 

1  
Енергийни напитки! 

Безопасно ли е! 

0  
23 

45 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                 

1 Опасният непознат 0 20 17 

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с жп-
транспорт 

0  0 0 0 

Здравни 1 Здравословнохранене 0 42 21 
Културни 1 Народнибудители 0 60 12 
Спортни                         1 Обичам да играя 20 60 12 
Радикализъм1 0 0 0  0 
Общо 7 0 30 365 154 

 
 
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. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”  
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Брой разпространени материали 0  
Брой на информационните кампании в училищата 0  
Брой публикации в медиите 0  
Брой съвместни мероприятия с НПО 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 деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

15 5 10 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

7 2 5 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

0 0  
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

 0 3 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

24 13 
11 

Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

0 0 0 
 
 

Таблица 9. Семейни консултации. 
Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

21 9 12 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

7 2 5 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

0 0 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

3 0 3 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на тютюневи изделия 

  

27 12 15 
Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

0 0 0 
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1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 

Таблица 10. Индивидуални консултации. 
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

53 17 36 
 

Таблица 11. Семейни консултации. 
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

12 5 7 
 

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. 
Таблица 14. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
0 0 0 

 
 
1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по представените 

в отчета превантивни програми. 
Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 
Флаери  150  

“Не! Насилие над деца!» 
Флаери 120 “Доброто е във всеки от 

нас!” 
 

 
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 Непълнолетни 
6 4 2 
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3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  Дейност с 
напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  

 
На територията на община Вълчи дол нямаме  ВУИ, СПИ, поправителни домове 
 
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, са 

осъществени. 
Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
0 0 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.  

 
На територията на община Вълчи дол нямаме  ВУИ, СПИ, поправителни домове 
 
4. Предприети дейности за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, 

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

Таблица 18. 
 Брой дейности Видове дейности 

СПИ 0 0 
ВУИ 0 0 
ПД 0 0 
Приюти за безнадзорни деца 0 0 
Условно осъдени 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. 

Таблица 19. 
 

Категории 
неучещи и 

неработещи 
непълно-

летни 

 
Общ 
брой 

 
Брой 

продължили 
образованието 

си 

Брой на 
обхванати в 
обучения и 

програми за 
квалификация 

Брой на 
професионално 
ориентирани и 
консултирани 

 
Брой на 

започналите 
работа 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали 
СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 
неработещи, 
напуснали 
ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 0 0 0 0 0 
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неработещи, 
освободени 
от ПД 
Условно 
осъдени 

0 0 0 0 0 

Осъдени на 
пробация 

0 0 0 0 0 

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

осъдените на пробация непълнолетни.  
В нашата община нямаме условно осъдени и осъдени на пробация непълнолетни. 
 

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 

 
 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
В изпълнение на Закона за  борба срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните , през 2019 г Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните  образува и разгледа общо  9 възпитателни дела. 

 
Наложи 24 възпитателни мерки по чл.13ал.1 т. 1-10 и 12 спрямо общо 12 извършители 

на противообществени прояви, от тях малолетни-5(момчета), непълнолетни-7(момчета). 
 
 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  
 
Не сме срещали проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела.  
 
Работим в партньорство с представители на ДСП – ОЗД и инспектор Детска 

педагогическа стая . 
След получаване на сигнал за извършени противообществени  прояви от малолетни и 

непълнолетни, и за престъпления на непълнолетни, получени от органите на съда и 
прокуратурата и органите на полицията МК БППМН – Община Вълчи дол своевременно  
уведомява писмено  Дирекция „Социално подпомагане“ за предстоящите възпитателни дела, 
на които винаги е присъствал  техен представител и са изготвяли  становища или доклади , 
при необходимост. 

 
 
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  
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Изготвени 12  „оценки 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  

  
 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 
1. Наименование на помощния орган.  
 
Консултативен кабинет 
 
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.)  

 
 
Консултативния кабинет към Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните е създаден на основание чл.10,ал. 2 от закона за 
борба срещу противообществените прояви  малолетните и непълнолетните 

 
Организацията, устройството и дейността на консултативния  кабинет функционират  

в съответствие с изискванията на ЦКБППМН. 
 
 На територията на Община Вълчи дол  са разположени 22 населени места.Селата са 

отдалечени едно от друго, обществен транспорт почти липсва. Това затруднява 
предвижването на хората към центъра, гр. Вълчи дол. 

 
В общината имаме пет училища. Повечето от децата се отглеждат от баба и дядо или 

близки, тъй като родителите им работят в чужбина. Това затруднява обхващането на децата в 
образованието.  

 
Имайки предвид занижения контрол над децата и все по-често  срещаното 

неглижиране от страна на родителите и настойниците, местаната комисия осъзнава своята 
отговорност не само към подрастващите но най –вече към родителите.  Ние сме убедени , че 
консултативният кабинет ще има положително въздействие за изграждане на по- добра 
комуникация в семействата. А добрата комуникация е предпоставка за по-ясно разбиране и 
реагиране на нуждите. 

 
Вече второ поредно  лято, Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните, реализира Лятна програма „Моят свят в моето 
населено място”, която обхваща над 100 деца в интересни за тях занимания по интереси. 

 
Реализираната лятна програма даде своите положителни резултати.  Децата се 

включиха с голям интерес в клубовете и ги посещаваха с радост.  Чрез системните занимания 
с полезни за тях дейности, децата осъзнаха, че могат да прибавят качество и смисъл на 
свободното си време. Лятната програма ни помогна да насочим поглед към нуждата от 
консултативен кабинет.  
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Имайки предвид гореизложеното, МК БППМН, осъзна все по- голямата си 
необходимост от консултативен кабинет. 

Секретаря на комисията изготви предложение за създаване на  консултативен кабинет. 
При изготвяне на мотивите се взеха предвид обстановката и потребностите на територията на 
общината. Предложението на секретаря бе утвърдено о тпредседателя на местната комисия и 
внесено на заседание на пленарния състав .  

 
На своето поредно пленарното заседание, проведено  на  25. 11. 2019г. , местната 

комисия взе решение да създаде свой помощен орган, консултативен кабинет. 
 
Нашите очаквания са, чрез новосъздаденият консултативен кабинет да се приближим 

по-близко до подрастващите,така  ще подобрим комуникацията с тях. А когато 
комуникацията е добра, информацията за възникналите потребности и нужди е по- ясна. 

 
 Това от своя страна ще  подобри ефективността и ефикасността на работата на МК 

БППМН  
 
 
 
 
 
 
V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

Таблица 21. 
Година Плануван брой 

обществени 
възпитатели, утвърдени 
от МФ по Закона за 
държавния бюджет 

Реално усвоени 
бройки обществени 
възпитатели за 
съответната година 

Изразходвани 
средства по 
Наредба №2 на 
ЦКБППМН 

2019 5 5 12000 
2020 5 
Прогноза за 2021 5 
 

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.  

 
Дейността на обществените възпитатели е регламентирана с разпоредбите на чл. 40-46 

от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 
Обществените възпитатели към МК БППМН са  педагози с опит и необходимите за 

длъжността умения з а извършване на  корекционно-възпитателната дейност. 
 
Съгласно наредба №2 на Председателя на Централната комисия за БППМН за 

материалното стимулиране на обществените възпитатели, обществените възпитатели 
представят месечни отчети, за извършена работа, пред местната комисия.  

Отчетите съдържат установични данни за детето по индивидуална карта, приложени 
форми и методи на работа, постигнати резултати и възникнали затруднения през периода. 

 



 13 

2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От кого 
са организирани и по чия инициатива?  

 
Във връзка с усъвършенстване работата на МК БППМН , в съответствие с 

изискванията на минималните стандартни правила на ООН за правораздаване при 
непълнолетните и споделяне на добри практики в системата по превенция, МК БППМН 
участва в обучителна среща- семинар за подкрепа на деца и семейства с цел предотвратяване 
на девиациите в поведението на децат и проблемите свързани с тях.  

 
 
 
Участия във форум на тема„ Съвременни заплахи в интернет-рискове и възможности 

на виртуалното пространство в конткста на трафика на хора.” 
 
 
 
3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  
 
 В обучителните дейносто участваха 5- ма 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 Вълчи дол нямаме  ВУИ, СПИ, поправителни домове 
 
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните 

(чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  
 
Нямаме настанени на работа по този закон.  
 
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.  

 
През изминалата година работихме в тясно партньорство с Участък –Вълчи дол и 

Дирекция „Социално подпомагане” гр. Вълчи дол. 
 
На територията на общината бе засилено полицейското присъствие на районите около 

училищата и детските градини,  местата,  на които   младежите се събират,  малките и 
отдалечените населени места, както и районите около  питейните заведения.  Успоредно с 
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това се изнасоха  беседи пред учениците от началния курс във връзка с безопасността на 
движението по пътя. 

Проведоха се  беседи в малките и в отдалечените  населени места на общината с цел 
недопускане извършването на посегателства и измами спрямо тях. 

Осигурена беше  полицейска охрана при провеждане на спортните детски игри 
футболни срещи на стадионите в целия регион и при провеждане на масови мероприятия, 
организирани от Община Вълчи дол. 

Съблюдаваше се спазването на  заповед № 740/ 18.06.2018г. , издадена от кмета на 
община Вълчи дол,  до директорите на училищата и детските градини,  за ограничаване 
достъпа до сградите след приключване на учебните занятия и през почивните днис цел  
опазване на обществения ред в районите на учебните и детски заведения в общината, 
недопускане разпространението на наркотици. Осигуряване на безопасността и сигурността 
на подрастващите, предотвратяване противоправните деяния от и срещу младежите. 

 
Осъществяваше се  ежедневен контакт с кмета на общината, кметовете на кметства и 

кметските наместници с цел решаване на възникнали проблеми. 
 

 
 
VІІІ.  ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА МЕСТНИТЕ КОМИСИИ ЗА БППМН. 
 
Мероприятия,    организирани    по    социално-превантивната и корекционно-

възпитателната дейност на територията на общината, със следните органи и 
организации: 

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

  По плана на Девненска районна прокуратура в Надзор се   проведе работна среща  на 
тема ”Противодействие на престъпленията, извършени от непълнолетни и посегателства 
срещу непълнолетни и малолетни”, на която присъства секретаря на МК БППМН. 
 

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

 
 
 
Съвместни мероприятия  Местна комисия за борба срещу противообществените 

прояви на малолетните и непълнолетните – Община Вълчи дол, Участък –Вълчи дол  
 
 
На стадион „Петко Сираков”гр. Вълчи дол, организирахме забавни детски игри, 

под мотото” Приятелство без граници! ” 
. 
Във връзка с превенцията на противообществените прояви сред малолетните и 

непълнолетните,  съвместно с Местната комисия за борба срещу противообществените 
прояви на малолетните и непълнолетните- Община Вълчи дол в  партньорството с Участък 
полиция, кметовете по населени места и читалищните секретари  организирахме: 

 
Организирани бяха забавни спортни игри под мотото”Заедно, в спорта и игрите, без 

агресия!”, проведени  в Спортния комплекс”Петко Сираков” – Вълчи дол. 
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Включиха се 125 деца, 8 родители, читалищните секретари на горепосочените 

читалища и кметицата  на с. Звънец Есма Хасанова, като ръководител на децата от селото. 
Служители на Участък „Полиция”-Вълчи дол, Секретаря и обществените възпитатели на 
Местната комисия за БППМН. 

Материалите за игрите осигури местната комисия за БППМН.  
Децата с радост се включваха в игрите, след като се поизморяваха от футбола и 

волейбола, се включваха в  занимателните работилници, които бяха тематични: „Животните в 
океана”, „Моята ферма”, „Направи си сам”и др. Емоциите ескалираха в играта теглене на 
въже. 

Накрая последва почерпка за възстановяване на силите. 
 
Всяко дете имаше възможност да отнесе в дома си ,освен щастието и радостта от 

игрите, и изработените от него неща, за да се похвали на родителите си, със своята сръчност и 
въображение 

 
С реализирането на тази инициатива, ние,  представихме на децата как да  играят и да 

се забавляват   без агресия.   
 
Съвместно мероприятие МК БППМН.  ТП ДГС Суворово, СУ”Васил Левски”гр. 

Вълчи дол,                               ПГ ЗГС с. Стефан Караджа, ОбУ „Васил Левски”с. 
Михалич, ОбУ”Св. Иван Рилски”                с. Червенци, ОУ „Климент Охридски”с. 
Стефан Караджа. 

 
 
„Седмица на гората” – 
 
Целта на инициативата бе приобщаване на децата и младежите към дейности за 

съхраняване на природата.  
За реализацията на инициативата залесихме с декоративни фиданки дворовете на 

училищата, паркови  площи и др.  
   В кампанията участваха  ученици от петте училища на територията на общината.  

Тази година инициативата разшири територията на обхват. Общината ни предостави 
незалесени места , подходящи да се създаде  гора.   

Стопанството ни предостави необходимия брой фиданки. 
Децата с голяма радост  създадоха своята гора. 
 
 
Съвместни мероприятия,    организирани   съвместно с “Дружеството на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва”, гр. Вълчи дол. 
 
Денят на Европа - 9 май. Заедно, две поколения, членовете на  “Дружеството на 

офицерите и сержантите от запаса и резерва”, гр. Вълчи дол, и скаутите  от местната комисия, 
изнесохме програма послучай празника. 

 
Великден. 
Осъзнавайки, целебната сила на традициите и обичаите. Имайки предвид ценността на 

посланията  им, благодарение на които сме се съхранили, вече втора поредна година местната 
комисия  съвместно с група деца и младежи , взимаме участие в подготовката и изнасянето на 
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великденски концерт.  Децата с трепет очакваха  този велик празник. Заедно, млади и стари, 
изпращахме послания за доброта и човечност. 
 
 
„Не забравяй!” - Почистване и освежаване на войнишките паметници. 
 
 

Животът е дар, и всяко посегателство над него е недопустимо.  Живот изживян със 
слава и чест е за пример.  

Затова ние, Местната комисия за   за борба срещу противообществените прояви на 
малолетните и непълнолетните, прегърнахме идеята да  освежим и почистим войнишките 
паметници, които се намират на територията на нашата община.  За целта потърсихме 
съдействие на   “Дружеството на офицерите и сержантите от запаса и резерва” гр. Вълчи дол, 
за информация.  

 
В инициативата се включиха: ученици от: СУ”Васил Левски”гр. Вълчи дол,                               

ПГ ЗГС с. Стефан Караджа, ОбУ „Васил Левски”с. Михалич, ОбУ”Св. Иван Рилски”                
с. Червенци, ОУ „Климент Охридски”с. Стефан Караджа,  “Дружеството на офицерите и 
сержантите от запаса и резерва” гр. Вълчи дол, кметове на кметства, секретари на читалища, 
обчествеността. 

 
Посетихме войнишките паметници в селата които са на територията на общината. 
 Със съдействието на кметовете на гореспоменатите кметства и  секретарите на 

съответните читалища  почистихме и освежихме войнишките паметници. Кметовете на селата 
или техни представители ни запознаха с историята на съответното село.  Невероятно 
изживяване. Децата черпиха с пълни шепи информация от извора, имаха щастието да чуят 
историята от очевидци. Имаха възможност да се запознаят с музейните сбирки  в някои от 
читалищата. Силният дух и обичта към родното  се усещаве във въздуха и като тих ветрец 
нашепваше за чест и достойнство, за героизъм. 

 
Незабравими ще си останат интересните истории от миналото, примерите за доброта и 

човечност.  
Колко малко ни трябва за да бъдем истински , неподправени хора?! 
 
Среща с членовете на    “Съюза  на офицерите и сержантите от запаса и резерва”, 

гр. Варна и учениците от СУ”Васил Левски”гр. Вълчи дол, скаутският отряд 
„Вълците”към МК БППМН-Община Вълчи дол. 

 
Проведена приятелска среща, в Музейната сбирка гр. Вълчи дол. Подготвихме, с 

децата, кратка програма като поздрав за всеотдайността и доблестта на войника.  
Изработихме  картички с послания за здраве и късмет. От своя страна гостите също ни 
поздравиха с песни. Това бе началото на едно много добро приятелство, от което ще се гради  
нов мост между поколенията, като основите му вече бяха положени. 

 
 
 
Съвместни мероприятия със съдействието на РС” Пожарна безопасност и защита 

на населението” гр. Вълчи дол. 
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В дена на професионалния празник на пожарникаря с децата посетихме РС” Пожарна 
безопасност и защита на населението” гр. Вълчи дол., за да ги поздравим за всеотдайността и 
неуморният им труд.  

Пожарникарите  ни посрещнаха приятелски. 
Запознаха децата с професията „Пожарникар”, и как трябва да си  обучен специалист, 

професионалист за борба с пожари.. 
 Показаха им  екипировките и  оборудването за спасяване на човешки живот при 

природни бедствия и им разказаха как всеки пожарникар е ръкоположен и способен да 
осигурява първа помощ при нужда. 

Децата обсипаха пожарникарите с интересни въпроси, на професионални теми,  на 
които те с радост даваха информация. 

Тръгвайки от пожарната имахме трима малки пожарникаря, които нямаха търпение да 
пораснат.   

Всички срещи оставиха дълбоки следи в детските души. 
 

Съвместни Мероприятия със съдействието на кметовете на кметства, кметски 
наместници и секретарите на читалищата в Община Вълчи дол. 

 
Лятна програма”Моят свят, в моето населено място”- 2019год. 
С идеята да предложим на децата, на нашата община, едно незабравимо лято, 

изпълнено с много интересни занимания, радост и приключения, ние местната комисия 
съвместно с кметовете на кметства, и читалищните секретари,  осигурихме спокойна и 
подкрепяща развитието им среда.  В заниманията по интереси се включиха Записаха се за 
участие 115 деца и младежи на възраст от 6 до 17 годишна възраст, подкрепиха ни 
родителите. 

Лятната програма се реализира с доброволното съдействие на  секретарите на 13 
читалища  

В читалищата се обособиха клубове по интереси, които бяха обезпечени с 
необходимите материали и пособия, от комисията. Поканихме обществените възпитатели-
педагози за  ръководители на клубовете. Децата посещаваха клубовете с голям интерес.  

 
  

„ Седмица на гората” – Грижата за  природата е грижа за  човека! 
 

Денят на Европа! 
 

„ Професията пожарникар!” 
 

 
 

 
 
 

Красив град- повече усмивки! 
  
 
Лятна програма”Моят свят, в моето населено място”- 2019год. 
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“Подай ръка, бъди  мой приятел!”- ученици изработват картички и ги изпращат на ученици от 
друго училище 

 
“Доброто е във всеки от нас!”- раздаване на флаери с послания за доброта! 

 
Приятелството се подарява! Решаване на казуси  

 
“Не! Насилие над деца!» - раздаване на флаери с послания  

 
“Има време!”-дискусия 

“”Спри! Чуй ме! Разбери ме!”- дискусия 
 

---- 
 

“Ранно съжителство и бракове?!?” 
 
 

“Великден!”- изнасяне на празнична програма в двора на Музейната сбирка гр. Вълчи дол.  
 

“Незабравай!” 
Почистване и освежаване на войнишките паметници, намиращи се на територията на общината.  

 
 

Среща с членовете на “Съюза на офицерите и сержантите от запаса и резерва”, гр. Варна 
 

„Подай ръка, бъди мой приятел!” 
 
Коледна работилница.  

 
Спортен риболов за деца. 

 
Забавни детски игри,    ” Приятелство без граници! 

„ Какво е терористична заплаха” 
 
 
 
 
Доброволни инициативи! 
 
Да реализираш дейности , защото са заложени в плана за годината е добре, но да 

инициираш дейности, които не са заложени нито в планове, нито в годишни програми е 
съвсем различно. Да направиш нещо за другият, без той да те е помолил, хей така, защото си 
почувствал със сърцето си неговата нужда от подкрепа и помощ е вдъхновяващо. 

Придава  смисъл, стойност и качество. 
Местната комисия за БППМН е много щастлива с резултатите си от доброволните си 

инициативи. 
Колко малко ни трябва за да накараме някого да се усмихне! 
Усмивките на хората са най-голямото Благодаря! 
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Осъзнавайки истинските и ценни неща в живота, замисляйки се върху това, че не са 
необходими много големи усилия за да бъдем по-добри, трябва само да поработим върху 
това, местната комисия  всеки ден подава ръка на хора в нужда, без значение на произход, 
пол, възраст, образование и социален статус. 

Ние сме убедени че всеки човек има право да бъде уважаван и почитан.  
Като и всеки вижда у другият това , което търси, дали добро или не …..  
 
Оценявайки силата на красотата и зареждащата емоция на  топлите цветове, децата 

заедно със секретаря на местната комисия и двама обществени възпитатели освежиха 
„Младежкия парк ” и парка в посока  с. Щипско. 

Пребоядисахме пързалките, люлките , пейките, отремонтирахме  покривите на 
пързалките. По дърветата окачихме послания за грижа към природата.  

Инициирахме  акция по набиране на дрехи и обувки под мотото  „Подай ръка! ” 
Инициативата бе  насочена към подпомагане на  най- нуждаещите се  семейства!  Ще 
раздадем топли дрехи за децата, събрани от добронамерени дарители. Проведохме 
периодични посещения на домовете на децата и младежите в риск. 

Основната  ни цел бе да помогнем на родителите и децата за преодоляване на 
възникналите затруднения и да подобрим подготовката за училище на деца в неравностойно и 
уязвимо положение които живеят на  територията на община Вълчи дол 

 
 
Местаната комисия не е забравила и самотноживеещите в нашата община. Децата 

подготвиха коледни картички с послания за здраве и благополучие. 
 
Тази година организирахме Коледна работилница. Материалите за изработка на 

коледни красоти са осигурени от местната комисия .  Условието да се включат желаещите  е, 
да  пуснат, своята лепта  в кутията за дарения. Всеки отнася в дома си коледното щастие и 
изработените саморъчно коледни красоти. 
 

 
 
3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 

дейности за тяхното преодоляване.  
 
 Не сме имали проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции в 

реализиране на дейностите.  
Благодарим на всички деца, родители, институции и обществеността за подкрепата и 

съдействието при реализиране на съвместните мероприятия.  
Благодарим на ЦКБППМН, за насоките, подадената за подкрепа ръка  и финансовото 

обезпечаване на планираните дейности.  
Благодарение на вас, през годината ние предложихме на децата разнообразни, 

интересни и полезни  дейности, които обогатиха представите им за живота и света. 
Осъществените срещи, разговорите, включването им в живота на общността, игрите и 
пътешествията разшири мирогледа им и ги обогати с нови преживявания.    

 
 
 

Местната комисия за   за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетнит, 
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Благодари, за съдействието и подкрепата на: 
 

Кмета на Община Вълчи дол, на децата,на родителите,  на еколога и експертите  от 
дирекция „Устройство на територията” община Вълчи дол, учениците, директорите на 
училищата, председателите на Училищните комисии по  превенция, Участък полиция, гр, 
Вълчи дол, РС” Пожарна безопасност и защита на населението” гр. Вълчи дол, Девненска 
районна прокуратура, ТП ДГС Суворово, “Дружеството на офицерите и сержантите от 
запаса и резерва”, гр. Вълчи дол, “Съюза  на офицерите и сержантите от запаса и 
резерва”, гр. Варна, на управителя на фирма „Роси”гр. Вълчи дол,  на кметовете на 
кметствата, кметските наместници, секретарите на читалищата,  на всички, без които нашата 
дейност не би имала смисъл и посока.  

Съвременните условия  поставят все по-сериозни предизвикателства пред децата и 
младежите. 

Да намериш вярната посока, да осмислиш времето на подрастващите  с ценни 
занимания, заслужават си усилията!  Но затова са необходими работещи решения! 

За да прибавим качество на живота, имаме нужда от нов начин на мислене и нов модел 
на поведение. 

Само рутинната дейност не е достатъчна, за да направим тази визия реалност за всяко 
дете. 

Екипът на Местната комисия за обществен ред и сигурност - Община Вълчи дол  ще 
продължи да работи в посока създаване на  условия и предпоставки  за осъществяване на 
ползотворно партньорство,  с деца, младежи, граждани и институции, при решаване на 
специфични местни проблеми.  

 
Важен за тези процеси е диалогът  между институциите.  
 
Идеята ни е да  обединим усилията си около общата кауза „ Осигуряване , поддържане  

и опазване на добър обществен ред в  Община Вълчи дол, като стабилна основа за   
благосъстоянието и спокойствието на децата и младежите на общината”.  

 
 
Заедно можем да помогнем на децата, на Община Вълчи дол,                                                       

да осъществят мечтите си! 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил        Утвърдил  
Секретар на МК БППМН     зам.кмет на Община Вълчи дол и  

Председател на МК БППМН 
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