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УТВЪРДИЛ:………………………………..
Светла Колева
Зам.кмет на община Белослав
и председател на МКБППМН

ПЛАН-ПРОГРАМА
ЗА ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ
ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ЗА 2018 г.
В условията на динамично развиващото се общество, настъпващите промени и
засилващата се престъпност сред малолетните и непълнолетните все по-важна става
ролята на МКБППМН. Дейността на комисията е насочена към обхващане, проучване и
превенция на противообществените прояви на учениците и оказване на помощ и
подкрепа на училищното ръководство и на учениците.
В годините на преход, след десетилетия на политически, икономически и
нравствени кризи, проблемът за противодействие на противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни е осъзнаем фактор за цялото общество. Реално
увеличаването на тези прояви е тенденция за снижаване на възрастта на извършителите
на престъпления и правонарушения. Превенцията е най-ефективния способ за
противодействие на престъпността. Чрез нея се постига намаляване на престъпността и
разходите за нейното противодействие, повишаване на сигурността на децата и
гражданите, доверието към правозащитните органи да защитят правата и законите
интереси.
Усилията на Местната комисия за БППМН през 2018 г. ще бъдат насочени в
посока намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и
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непълнолетните, по-голяма ефективност на противообществените прояви, рисковото
поведение в подрастващите, основният акцент върху корекционно-възпитателния
аспект за дейността на комисията. Пълноценното взаимодействие с институциите и
организациите имащи пряко или косвено отношение към дейността на Местната
комисия за БППМН-Белослав.

I .ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ И ЦЕЛИ:
1. Организира и координира социално-превантивната дейност на територията
на Общината.
2. Съдейства на децата, излезли от Социално педагогически интернати,
Възпитателни училища интернати пред компетентните органи за уреждане
на основните им битови, трудови и социални проблеми.
3. Разглежда противообществени прояви, извършени от малолетни и
непълнолетни по сигнали от прокуратура, съд, полиция, граждани и налага
възпитателни мерки съгласно Закона за БППМН.
4. Издирва малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и взема
мерки за тяхната социална защита и развитие.
5. Разработва и изпълнява програми по превенция на противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни.
6. Ръководи и направлява дейността на Консултативния кабинет към
МКБППМН.
7. Информира обществеността за дейността на МКБППМН и мерките, които се
налагат.
8. Превенция на употребата на наркотици, злоупотребата с алкохол и
тютюнопушене, Превенция на тормоза и агресията в училище, Превенция на
трафика на хора на малолетни и непълнолетни.
9. Превенция на трафика на хора.
10. Изграждане на умения и навици на децата за безопасно общуване в
Интернет.
11. Подобряване здравето на децата чрез социално - превантивна дейност.
12. Популяризиране дейността на комисията.
13. Превантивна работа с деца, необхванати от училище и такива застрашени от
отпадане.
14. Засилване на интереса на децата и младежите в извън класни дейности,
насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности.
15. Разработване на програми за структуриране на свободното време на
малолетни и непълнолетните.
16. Реализиране на лекции по превантивните програми на МКБППМН,
акцентиращи върху:
 повишаване на правовата култура сред подрастващите;
 запознаване със законодателството на Република България;
 превенция на противообществените прояви;
 превенция на наркотичните зависимости;
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 превенция на насилието сред подрастващите;
 превенция употребата на алкохол;
 превенция на рисковото поведение в интернет;
 социални и хигиенни умения;
 дискриминация;
 толерантност;
 повишаване на родителските умения.
Планът - програма е разработен на основата на направените изводи и набелязани
задачи за състоянието на детската престъпност, превенция и противодействие на
детското асоциално поведение на територията на община Белослав.

II. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ПОСТАВЕНИТЕ
ЦЕЛИ:
 Приемане на отчет за дейността на МКБППМН за 2017 г.
Срок: месец януари 2018 г.
Отговорен орган: Председател и Секретар на МКБППМН
 Приемане на план - програма за 2018 г.
Срок: месец февруари 2018 г.
Отговорен орган: Председател и Секретар на МКБППМН
 Изготвяне на статистически отчет за дейността на МКБППМН
Срок: месец февруари
Отговорен орган: Председател и Секретар на МКБППМН и ИДПС
 Провеждане на периодични заседания на МКБППМН
Срок: по график
Отговорен орган: Председател и Секретар на МКБППМН, Обществени
възпитатели
 Осъществяване на периодични проверки по дейността на обществените
възпитатели.
Срок: постоянен
Отговорен орган: Секретар на МКБППМН
 Организиране на работни срещи с представителите от всички институции
работещи с деца, с цел координиране на работата и обмяна на информацията за
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деца с рисково поведение или рискова семейна среда, набелязване на конкретни
мерки и разработване на план за съвместна дейност.
Срок: постоянен
Отговорен орган: Секретар на МКБППМН, ИДПС, отдел ,,Закрила на детето’’,
директори на училища, обществени възпитатели.
 Контрол и ръководство на дейността на обществените възпитатели, ежемесечно представяне
на отчетите при работа с деца в риск.
Срок: ежемесечно отчитане
Отговорен орган: Секретар на МКБППМН

 Съвместни проверки за спазване на вечерен час по Наредба от Кмета, установяване
и актуализиране на лицата, проявяващи се като нарушители на обществения ред в
питейни заведения или на други обществени места.
Срок: постоянен
Отговорен орган: секретар на МКБППМН, обществени възпитатели, отдел ,,Закрила
на детето’’, ІV-то РУП на ОД на МВР-Варна
 Участие на МКБППМН в екипи по Координационен механизъм за взаимодействие
при работа в случай на деца жертви или риск от насилие. Популяризиране на
горещата телефонна линия за деца жертви на насилие 116-111.
Срок: по график
Отговорен орган: Секретар на МКБППМН
 Издирване и установяване на малолетни и непълнолетни лица склонни да извършат
или такива извършили противообществена проява, за които съществува сериозна
опасност за тяхното развитие и възпитание.
Срок: постоянен
Отговорен орган: Секретар на МКБППМН, ИПДС, отдел ,,Закрила на детето’’,
директори на училища.
 ИДПС да изготви и докладва пред МКБППМН информация за противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни водени на отчет в ДПС през 2017 г.
Срок: февруари 2018 г.
Отговорен орган: ИДПС
 Работни срещи с педагогическите съветници или представители на УКППМН с цел
координиране на работата и обмяната на информация за деца в риск, както и
разработване на идеи за превантивна работа.
Срок: по график
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Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН
 Организиране и провеждане на превантивни мероприятия, съвместно с други
институции или самостоятелно при заявка:
1. Турнир по народна топка за ученици от начален курс;
2. Общинска приятелска футболна среща за ученици 1-4 клас, 5-8 клас,8-12 клас;
3. Организиране на Конкурси;
Срок: по график
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, обществени възпитатели, училищно
ръководство
 Организиране и провеждане на състезание с велосипеди ,,Аз познавам правилата за
движение по пътищата’’
Срок: по график
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, РПУ- Белослав
 Информационна кампания за безопасно поведение на пешеходците и водачите на
МПС, избягване на рискови ситуации за ПТП през пролетно-летния сезон.
Популяризиране сред младежите и прожектиране на филм за безразсъдно шофиране.
Срок: месец април - май
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищни ръководства, Инспектор
ДПС
 Отбелязване на Световния ден срещу тормоза или т.н. Ден на розовата фланелка.
Срок: месец февруари 2018 г.
Отговорен орган: секретар на МКБППМН
 Информационна кампания по училищата за превенция на тютюнопушенето.
Срок: месец октомври 2018 г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство
 Провеждане на информационни кампании сред учениците по проблеми, свързани със
здравословния начин на живот.
Срок: месец април - май 2018 г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство, БЧК
 Информационна кампания за безопасно сърфиране в интернет. Разпространение на
информационни материали.
Срок: месец февруари - септември 2018 г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство
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 Информационна кампания във връзка с превенцията и противодействие на употреба на
психоактивни вещества.
Срок: месец октомври 2018 г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство

 Провеждане на информационна кампания сред учениците по проблема за трафика на хора и
деца.
Срок: месец октомври 2018 г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство, Инспектор ДПС
 Провеждане на информационна кампания на тема „Не - На агресията”
Срок: месец ноември 2018 г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство
 Провеждане на информационна кампания сред учениците за разпространението на
ХИВ/СПИН и други болести предавани по полов път. Риск от преждевременно водене на
полов живот и аборт в ранна детска възраст.
Срок: месец декември 2018г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство
 Продължаване на кампанията „Противообществени прояви и наказателна отговорност при
малолетните и непълнолетните”- беседи по училищата, запознаване със ЗБППМН и дейността
на комисията.
Срок: през цялата година по предварително съгласуван с училищата график
Отговорен орган: секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство
 Подготовка и провеждане на кампании сред учениците свързани с дейността на
комисията и запознаване със законите.
Срок: през цялата година по предварително съгласуван с училищата график
Отговорен орган: секретаря на МКБППМН, Училищно ръководство
 Провеждане на анкети сред учениците по теми представени от Местната
Комисия.
Срок: по график
Отговорен орган: Секретар на МКБППМН, Училищно ръководство
 Продължаване на практиката на МКБППМН да популяризира превантивната си
дейност, чрез средствата за масова информация на местно ниво и интернет
страницата на община Белослав.
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Срок: постоянен
Отговорен орган:Секретаря на МКБППМН
 Отбелязване на Международни и Световни дни свързани с дейността на комисията.
Срок: постоянен
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН
 Провеждане на конкурс за есе на тема:
1. Конкурс на тема ,,Най-красиво Великденско яйце” за учениците от I до IV клас;
2. Конкурс за най-красива рисунка на тема ,,Светлината на Великден в моя град” за
учениците от V до VIII клас;
3. Конкурс за есе на тема ,,Светлината на Великден в моя град” за учениците от VIII до
XII клас.
Срок: месец април
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН, Училищни ръководства, Читалище
,,Съзнание -1926’’
 Осъществяване проверки по дейността на обществените възпитатели.
Срок: постоянен
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН
 Разработване на програма, съвместно с УКПППУ, за ангажиране на децата през
лятната ваканция.
Срок: месец май - август
Отговорен орган: секретаря на МК и УКПППУ

ІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО И МЕТОДИЧЕСКО УКРЕПВАНЕ НА КОМИСИЯТА ЗА
БППМН.
1. Изготвяне на отчет за дейността на Местната комисия за БППМН за предходната
година до Централната комисия за БППМН.
Срок: месец януари 2018 г.
Отговорен орган : Секретаря на МКБППМН
2. Изготвяне на статистически отчет в края на календарната година до Териториално
Статистическо бюро – София за дейността на Местната комисия за БППМН.
Срок: месец януари 2018 г.
Отговорен орган: Секретаря на МКБППМН
3. Системно взаимодействие с институциите за по-ефективно
противообществените прояви и защитата правата на децата.

преодоляване

Срок: постоянен
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на

Отговорен орган: Секретаря МКБППМН

НАСТОЯЩИЯ ПЛАН ЗА 2018 г. МОЖЕ ДА БЪДЕ АКТУАЛИРИЗИРАН ПРЕЗ
ЦЯЛАТА ГОДИНА.
УТВЪРДИЛ:……………П…………………..
Светла Колева
Зам.кмет на община Белослав
и председател на МКБППМН
ИЗГОТВИЛ:………П……………….
Теодора Георгиева
секретар на МКБППМН
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