ОБЩИНА ГУРКОВО
гр. Гурково 6199, обл. Ст. Загора, бул. “Княз Ал. Батенберг” 3
тел.: КМЕТ – 04331/ 2260, ГЛ.СЧЕТОВОДИТЕЛ – 04331/ 2084,
ФАКС 04331/ 2884, e-mail – gurkovo_obs@abv.bg
МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ОТЧЕТ
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И
НЕПЬЛНОЛЕТНИТЕ - ГР. ГУРКОВО ПРЕЗ 2014 ГОДИНА.
Дейността на МКБППМН, през изминалата 2014 г., бе насочена
главно
към
предотвратяването
и
противодействието
на
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, както и за
осигуряване нормалното развитие и възпитание на извършителите. Бяха
положени максимални усилия за организиране и синхронизиране работата
на Местната комисия с останалите държавни и обществени институции Отдел "Закрила на детето" към Дирекция "Социално подпомагане", Детска
педагогическа стая, Училищните комисии за превенция на
противообществените прояви на учениците, обществени възпитатели,
родители и др.
I. Организационно състояние на Местната /общинска, районна/
комисия:
МКБППМН в община Гурково е определена със Заповед № 275 от
01.07.2014 г. на Кмета на Община Гурково, съгласно чл. 6, ал. 2 от
ЗБППМН, в следния състав:
Председател: Зам.- кмет на общината;
Секретар: Изпълнител - деловодство;
Членове: Представител на общинска администрация: главен експерт
"Образование, здравеопазване и култура"; 1 юрист; соц. работник от отдел
"Закрила на детето"; началник отдел "Социална закрила" към Дирекция
"СП"; директорът на СОУ - гр. Гурково; 1 преподавател в СОУ - гр.
Гурково; директорът на ОУ - с. Паничерево; инспектор ДПС към УП - гр.
Гурково и 1 медицински специалист.
II. Дейност на комисията.
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През отчетния период Комисията проведе 2 пленарни заседания и 6
на оперативното бюро, на които се разгледаха следните основни въпроси и
се взеха решения, свързани с:
- обсъждане и приемане на План - програма за работа на Местната
комисия през 2014 г.;
- обсъждане дейността на МК по изпълнение на Програмата за
превенция на насилието между децата;
- обсъждане дейността на Комисията по изпълнение на
Националната стратегия за борба с наркотиците;
- обсъждане дейността на МК във връзка с Националната програма за
предотвратяване и противодействие на трафика на хора;
- разглеждане и приемане на отчетите на обществените
възпитатели;
- обсъждане дейността на УКПППУ в двете училища и
съгласуването им с тази на Местната комисия;
- набелязване на конкретни задачи за периода.
През 2014 година в община Гурково не са идентифицирани
непълнолетни лица, споделящи идеи или принадлежащи към организации
с екстремистки или радикален характер.
През последните няколко години МКБППМН не е настанявала
малолетни и непълнолетни от община Гурково в корекционно възпитателни заведения.
Категории
неучащи и
неработещи
непълнолетни

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

Общ
брой

Брой
продължил
и обра
зованието
си

Брой на
обхванати в
обучения и
програми за
квалифика
ция

брой на
професионал
но консулти
рани и
ориентирани

брой на
започнали
те работа

-

-

-
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Информация за условно осъдените непълнолетни МКБППМН
получава като прави справки в съда.
При получаване на сигнали от Директорите на училищата за
натрупани голям брой отсъствия от ученици Гл. експерт „ОЗК”, Инспектор
„ДПС”, Секретаря на МК и Началника на „ОЗД” лично посещават
домовете на семействата, за да разговарят с родителите или роднините,
които полагат грижи за децата и търсят варианти за разрешаване на
възникналите проблеми.
Всички родители на деца с асоциално поведение периодично
получават консултации от членовете на местната комисия по
образователни, здравни и др. въпроси. При молба от тяхна страна МК
оказва съдействие и при разрешаване на проблеми от чисто битов
характер. За по-бедните семейства се набавят дрехи, обувки /втора
употреба/ и др. необходими вещи, вкл. и парични средства.
Децата и родителите, с които работи комисията, се информират за
техните права и отговорности по различни закони и наредби, както и на
различни теми: тютюнопушене, наркотици, насилие, трафик на хора,
негативните последици от ранните женитби и др.
През последните години в община Гурково няма деца с асоциално
поведение, поставени под настойничество и попечителство.
III. Възпитателни дела.
През отчетния период МКБППМН разгледа седем възпитателни дела
– четири по предложение на Районна прокуратура – гр. Казанлък и три по
сигнал на директора на СОУ – гр. Гурково. Бяха наложени възпитателни
мерки на 14 малолетни и непълнолетни деца с асоциално поведение.
До сега няма случаи, представители на ОЗД да не са присъствали при
разглеждането на ВД или да не са представили исканите от тях становища
и доклади .
Съществени проблеми при образуването и разглеждането на
възпитателните дела до този момент не са срещани. Често имаме
затруднения с издирването и осъществяването на контакти с родители,
както и със самите извършители на противообществени прояви и
престъпления /предимно от малцинствата/, тъй като през последните
години много от тези семейства работят в чужбина. Това не рядко води до
отлагане на датите за разглеждане на възпитателните дела.
Процедурата по образуването и разглеждането на ВД се спазва
стриктно и до сега не са допускани съществени нарушения от страна на
МКБППМН.
През 2014 г., както и през изминалите няколко години, найрезултатна мярка по чл. 13 ал. 1 от ЗБППМН се оказа „Поставяне под
възпитателен надзор на обществен възпитател”, тъй като индивидуалната и
продължителна по време работа с малолетните и непълнолетните
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закононарушители дава по-устойчиви резултати. Освен това позволява и
работа с родителите.
През изтеклата година тричленните състави, разглеждащи
възпитателните дела са наложили мерки на двама родители – чл. 15, т.1 и
чл. 15, т. 3 от ЗБППМН.
През 2014 г. на 3 /три/ деца са разглеждани по 2 /две/ възпитателни
дела. И трите деца са от социално-слаби семейства, в които силно е
занижен родителския контрол.
През изминалата година обстоятелствата не са налагали прилагането
на чл. 25 от ЗБППМН.
IV. Обществени възпитатели.
В момента към МКБППМН са назначени само двама обществени
възпитатели, които до края на 2014 година работеха с общо 7 малолетни и
непълнолетни извършители на противообществени прояви и престъпления.
И седемте деца, след поставянето им под възпитателен надзор, не са
извършили нови противообществени прояви.
Малолетните и непълнолетните, с които се занимават ОВ-ли в общ.
Гурково са предимно от ромски произход, чиито родители обикновено са
неграмотни и трайно безработни. Голяма част от тези хора са принудени да
работят с години извън пределите на Р. България като оставят децата си на
грижите на близки и роднини. Те от своя страна полагат усилия
единствено за изхранването на децата без да се ангажират с тяхното
възпитание и образование. Това неминуемо затруднява и дори често
възпрепятства ОВ-ли при изпълнението на задълженията им.
ОВ – ли, които са членове на МК, също така изготвят доклади по
чл.16, ал. 4, т. 2, участват в тричленните състави, разглеждащи
възпитателните дела, участват в подготовката и провеждането на
мероприятия по програми на МК и Община Гурково за работа с деца,
изпълняват конкретно възложени задачи от председателя и секретаря на
МКБППМН и др.
Година

2014
2015
Прогноза за 2016

Плануван брой
обществени
възпитатели,
утвърдени от МФ
по ЗДБ
3 /трима/
3 /трима/
3 /трима/

Изразходвани средства по
Реално усвоени
Наредба №2 на
бройки общ.
ЦКБППМН
възпитатели за
съответната година
2 /двама/

2 223 лв.

Обществените възпитатели водят индивидуални карти на всички
малолетни и непълнолетни, поставени под техен надзор и всеки месец
представят отчет за дейността си пред МКБППМН.
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До този момент не са срещани проблеми при изразходване на
средствата за материалното стимулиране на ОВ-ли.
През 2014 г. не са провеждани квалификационни дейности с ОВ – ли.
V. Контролна дейност на МКБППМН.
През 2014 г., при извършените проверки в питейни и развлекателни
заведения от служителите на полицията, не са установени нарушения от
малолетни и непълнолетни на Наредба №1 на Община Гурково за
спазването на обществения ред.
VI. Взаимодействие на местните комисии за БППМН.
На територията на Общината действа само един ИДПС към УП Гурково. Същият обслужва още две съседни общини. Комисията разчита
на съдействието на инспектора при решаване на възникнали проблеми,
както и по отношение на издирването и уточняването на малолетни и
непълнолетни, нуждаещи се от помощ и закрила.
Директорите на двете училища в община Гурково и УКПППУ
работят усърдно за възможно най-бързото и устойчиво ограничаване на
противообществените прояви на учениците. Те своевременно информират
Местната комисията за възникналите проблеми, свързани със сигурността
на децата, както и за системното непосещаване на учебните занятия от
голям брой ученици, предимно от ромски произход. В началото на всяка
учебна година УКПППУ запознават МКБППМН с Плановете си за работа,
а в края – представят информация за извършената дейност.
На добро ниво са контактите с отдела за "Закрила на детето".
Социалните работници от ОЗД оказват ценна и необходима помощ при
събиране на информация за изготвяне на докладите по възпитателните
дела.
Все още има какво да се желае по отношение на координирането на
дейността между Комисията, обществените възпитатели, УКПППУ и
ръководствата на училищата от една страна и родителите на малолетните и
непълнолетните от друга. За преодоляването на проблема е необходимо по
-сериозно участие на родителите при решаването на въпроси, свързани с
превенцията на детската престъпност и по-активно съдействие и разбиране
от тяхна страна на институциите работещи в тази насока.
По отношение на взаимодействието с прокуратурата също следва да
се работи. По обективни причини до сега на заседания на Местната
комисия не е присъствал представител на прокуратурата.
VII. Квалификационна дейност на МКБППМН.
През 2014 г. МКБППМН - гр. Гурково не е организирала обучителни
семинари. Секретарят на МК участва в една квалификационна форма на
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ЦКБППМН: в тридневното национално съвещание на секретарите на
МКБППМН в гр. Хисар през месец юни.
VIII. Изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за
възнаграждение на членове на МКБППМН.
През 2014 г. МКБППМН – общ. Гурково е изразходвала 280 лв. по
Наредба № 3 на ЦКБППМН.
IX. Проект за необходимите средства за издръжка на МКБППМН
-общ. Гурково през 2016 г.
численост
обществени
възпитатели
/брой/
3 /трима/

Средства по
Наредба №2
/лева/

Средства по
Наредба №3
/лева/

8640

800

Средства за
издръжка на
МКБППМН
/лева/
5000

Средства за
центрове и
кабинети
/лева/

-

Всичко
/лева/

14440

Предстои да се проведе заседание на МКБППМН, на което ще се
приеме План - програма за работа през 2015 г.

Иванка Ковачева
Председател на МКБППМН
ИК/ЕФ
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ
ВД – Възпитателно дело
ВУИ – Възпитателно училище – интернат
ДПС – Детска педагогическа стая
ЗБППМН – Закон за борба срещу противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните
ЗДБ – Закон за държавния бюджет
ИДПС – Инспектор детска педагогическа стая
МК – Местна комисия
МКБППМН - Местна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните
МФ – Министерство на финансите
ОВ – обществен възпитател
ОЗД - Отдел за закрила на детето
ОЗК – Образование, здравеопазване и култура
ОУ – Основно училище
ПД – Поправителен дом
СОУ – Средно общообразователно училище
СП – Социално подпомагане
СПИ – Социално – педагогически интернат
УКПППУ – Училищна комисия за превенция на противообществените
прояви на учениците
УП – Участък „Полиция”
ЦКБППМН – Централна комисия за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните.
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