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ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените
прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци обл. Монтана за 2013 г.
Причините за извършването на противообществени прояви от малолетни и
непълнолетни са много аспектни и се определят от различни процеси в страната –
дестабилизация на социалните структури, икономическа криза водеща до
обедняване на населението. Тези фактори дават своето отражение върху
поведението на малолетните и непълнолетните .
Безработицата в нашият район е другият реален фактор за голяма част от
населението, който носи допълнителни травми върху психиката на децата .

Организационно
Брусарци

състояние
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при

Община

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни за 2013 г. функционира въз основа на Заповед на Кмета на община
Брусарци № РД- 19/08.01.2013г.
Нейни членове са юрист в Общинска администрация , началник на ПУ ,
началник на ДПС, социален работник „Закрила на Детето”, гл.експерт
„Образование”, педагози и Кметове на кметства по населени места.
Председател на местната комисия е Заместник кметът на община Брусарци.
Длъжността секретар на Местната комисия е щатна съгласно чл.6, ал.3 от
ЗБППМН. Не е спазено изискването на ПМС 51/2006г. и секретарят на МК не е
преминал от трудови на служебни правоотношения по Закона за държавния
служител.
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Дейност на комисията .
Ниският жизнен стандарт обуславя неблагоприятната семейна среда, в която
живеят голяма част от малолетните и непълнолетните, потенциални извършители на
противообществени прояви и престъпления.
В програма за дейността на комисията за 2013г. бяха заложени три основни
задачи:
1. Подобряване на организационното състояние на местната комисия
2. Ефективно взаимодействие на звената от системата за БППМН
3. Издигане нивото на възпитателните дела, по-висок ефект от реализация на
възпитателните мерки.
През годината се повиши активността на всички членове в работата на
комисията.
През изтеклия период по предварително заложената програма са изпълнени
поставените задачи и цели, като дейността на комисията е насочена предимно към
превенция и противодействие на малолетните и непълнолетни лица.
Социално превантивната дейност е важен акцент в дейността на институциите,
които имат отношение към възпитанието на децата .
На лице е добро взаимодействие и сътрудничество с Отдела „Закрила на
детето” при Дирекция „Социално подпомагане” – Брусарци. За всяко заседание по
Възпитателно дело от Отдел „ЗД” трябва да осигурява представител, който да
защитава правата и интересите на децата. В случаите, когато съставът прецени, се
изисква и писмен социален доклад за някои малолетни и непълнолетни. Това
подпомага определянето на адекватни и ефективни възпитателни мерки.
През 2013г. взаимоотношенията между МКБППМН и училищните
ръководства на учебните заведения на територията на общината бяха поставени на
първо място . В тази връзка са организирани срещи с учители, родители и ученици.
Проведените беседи бяха насочени към дискутиране проблемите и последствията
от наркоманията, проституцията, скитничеството и просията. Набелязани бяха
мерки за социално подпомагане на малолетните и непълнолетните, които се нуждаят
от помощ и защита на техните права.
Съвместно с органите на МВР, МКБППМН извърши проверка по питейните
заведения и дискотеката за посещението им от малолетни и непълнолетни.
Във връзка с осъществявания контрол от страна на Районна прокуратура,
върху дейността на Местната комисия за БППМН по разглеждане на Възпитателни
дела, периодично се подава информация за наложените възпитателни мерки и се
изпращат копия от Решението на тричленните състави.
При направения анализ относно причините за асоциалните прояви и
престъпления сред децата на преден план се очертаха следните фактори :






нездрава и кримоногенна семейна среда;
липса на пълноценен и ефективен родителски контрол;
не посещаване на училище;
вредно влияние на приятелското обкръжение, липса на трайни интереси;
лекомислие и увлечение.
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Възпитателни дела
През 2013 г. В МКБППМН са получени 9 сигнала. Сигналите са от Районна
прокуратура гр.Лом за извършване на кражби, нанесени материални щети, и
хулигански прояви от непълнолетни лица. Образувани са 9 възпитателни дела .
Едно от делата е за извършена кражба от непълнолетен , две дела за нанесена
щета и шест дела за хулигански прояви и нанасяне та побой. На осем деца е
наложена възпитателна мярка от ЗБППМН по чл.13, ал.1 т.1, „Предупреждение” на
едно дете по чл.13, ал.1 т.10 „Задължаване на непълнолетния да извърши определена
работа в полза на обществото”.
При разглеждането на възпитателните дела няма възникнали проблеми .
Възникват трудности, свързани с явяването на лицата, чието присъствие е
задължително. В такива случай е искано съдействие от органите на РПУ .
Няма допускани нарушения при процедурите по образуването и
разглеждането на възпитателните дела и съответно при налагането на
възпитателните мерки.
Като най- резултатни от налаганите възпитателни мерки се оказаха мерките по
чл.13, ал.1, т.10 от ЗБППМН.
По отношение на родители и на лицата, които ги заместват през 2013г. е
наложена и мярка по чл. 15, ал.1, т.3, - глоба в размер на 50,00лв.
През 2013г. МКБППМН гр.Брусарци не е прилагала чл.25 от ЗБППМН на
малолетни и непълнолетни.
На територията на нашата община Брусарци, нямаме ПД, ВУИ и СПИ. През
2013г. нямаме непълнолетни лица освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно
осъдени.
Органите по образованието на територията на нашата община оказват
съдействие относно подлежащите на задължително образование деца и тяхното
редовно посещение в учебните заведения.
Родителите, настойниците и попечителите които срещат затруднение при
възпитанието на децата си са получили необходимата помощ за навременното
решаване на възникналите проблеми.
По Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на членовете на
МКБППМН през 2013г. са изразходвани средства в размер на 540,00лв.
Във връзка с зачестилата проявата на агресия сред децата МКБППМН
определи неин представител който да присъства
на родителските срещи,
организирани от училищата на територията на общината..
Нямаме деца не навършили пълнолетие които принадлежат към радикални и
екстремистки групи, деца извършващи насилие мотивирано на расова или етническа
омраза , и деца извършили криминални деяния по расистки подбуди.

Взаимодействие на МКБППМН с други институции.
Местната комисия работи по свой план за сътрудничество с различни
институции и организации :
 Бюро по труда;
 Детска педагогическа стая;
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 Училищните комисии;
 Отдел „Закрила на детето”
Комисията има готовност за пълно съдействие на полицията и Съдебната
власт при подадени сигнали за нарушаване правата на детето. Същата готовност
комисията има и при евентуално подаване на сигнали за противообществени
прояви.
През отчетния период МКБППМН осъществява добра координация и
взаимодействие с институциите отговорни за живота, здравето и възпитанието на
подрастващото поколение.

Квалификационна дейност на МКБППМН.
Квалификационната дейност се изразява в:
• Посещение на семинари с обучаваща цел;
Обществени възпитатели – по чл.13, ал.1, т.5 и по чл.41 ал.1 и ал.2 от
ЗБППМН
Година

Плануван
бр.обществени
в-ли, утвърдени
от
МФ
по
Закона
за
държавния
бюджет
3
3
3

Реално усвоени
бройки обществени
възпитатели за
съответната година

Изразходвани
средства по Наредба
№ 2 на ЦКБППМН

3
7157,13
2013
2014
Прогноза за
2015
При осъществяване на превантивната дейност на МК, особено важна роля
изпълняват обществените възпитатели. В своята работа те търсят ефективни форми
и модели в общуването с родителите, стремят се да дават точни, ясни и конкретни
инструкции, да действат гъвкаво и съобразно спецификата на всеки конкретен
случай. Обществените възпитатели осигуряват на деца и родители
висококвалифицирана помощ и знания. Акцентът в работата на обществените
възпитатели беше насочен към корекционно-възпитателната дейност с малолетните
и непълнолетните. На заседания на оперативно бюро на комисията ежемесечно беше
обсъждана дейността на възпитателите. Оказваше им се непосредствена помощ при
решаване на проблеми свързани с персоналната им работа от страна на МКБППМН,
ИДПС.
Към Местната комисия
за 2013г. има назначени трима обществени
възпитатели за конкретна индивидуална, корекционно-възпитателна работа с
малолетните и непълнолетните правонарушители.
Проведен е конкурс за назначаване на обществени възпитатели. При подбора
на новите обществени възпитатели се имаше в предвид педагогическото
4

образование, дългогодишния опит и умения при работа с деца, не осъждани и
ползващи се с добро име в обществото.
На много добро ниво са ежедневните контакти и практически действия на
комисията с Общинска администрация.
Въпреки усилията през отчетния период, могат да се изтъкнат някои
проблемни области:
- недостатъчната ангажираност на учениците в различни училищни и
общински форми, провеждане на разнообразна извънкласна дейност, която заема
свободното им време със смислени занимания. Цел - подобряване на личните
контакти между учениците и подобряване на микроклимата в училище;
- необходимост от по-голяма родителска заинтересованост по проблемите на
децата и тяхното решаване;
Неутрализирането и ограничаването на противообществените прояви на
малолетните и непълнолетните предполага системна и последователна работа на
МКБППМН, на институциите ангажирани със закрила на детето, на училището,
семейството и неправителствените организации. В плана за работа на МКБППМН
при община Брусарци, са записани в определена последователност дейностите и
ангажиментите на различните институции за ограничаване на криминалната
активност при подрастващите. Едни от най-важните задачи които предстоят за
решаване от МКБППМН са свързани със разработване и прилагане на програми за
ограничаване на насилието между децата, борбата с наркотиците и престъпленията.
Предлагам Общински съвет гр.Брусарци да вземе следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1.Приема отчета за дейността на Местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на община Брусарци
обл. Монтана за 2013 г.

ВНОСИТЕЛ:
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

ИЗГОТВИЛ:
КОСТАДИНКА БОБЕВА ПЕТРОВА
ГЛ. ЕКСПЕРТ „ОЗ и ЗН”

СЪГЛАСУВАЛ:
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА
ЮРИСТ
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