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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ
ПРИ ОБЩИНА ВЪРШЕЦ

ПЛАН
за работа на МКБППМН при община Вършец през
календарната 2021 г.
ЦЕЛИ
Основната цел е намаляване броя на противообществените прояви на малолетните
и непълнолетните на територията на община Вършец, както и извършване на постоянни
мероприятия и дейности за превенция на рисковото поведение при подрастващите при
спазване на Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните /ЗБППМН/, Закона за закрила на детето /ЗЗД/, Конвенцията за правата на
детето приета от ООН и т.н.
Дейностите по превенция сред малолетните и непълнолетните, сред децата и
младежите е предпоставка за ограничаване на противообществените прояви и общата
престъпност в страната и е грижа за бъдещето на нацията. Наличието на устойчиви
криминогенни фактори, които действат по отношение на тези възрастови групи, налага да
се активизират превантивните въздействия на различни институции, работещи с деца,
като се използват образованието, културата, изкуството, спортът и всички други средства
за развитие на подрастващите. От особено значение е извършването на ранна превенция
на противообществените прояви, възпитанието в дух на отговорност и развиването на
гражданска култура.
В тази ситуация, в условията на динамични промени и засилваща се престъпност
сред малолетните и непълнолетните, все по-важна става ролята на МКБППМН.
Ръководена от факта, че не наказателната репресия, а алтернативата на наказанието,
осъществявана чрез мерки за социално и възпитателно въздействие, биха повлияли посилно на детето за промяна в поведението му.
Дейността на комисията приз 2021 г., ще бъде съобразена с всички въведени на
национално и местно ниво противоепидемични мерки във връзка с продължаващата в
страната и света пандемия от COVID 19. Дейността на МК и на обществените възпитатели
ще бъде съобразена с ограниченията и ще продължи при спазване на всички
противоепидемични мерки.
Усилията на Местната комисия за БППМН през 2021 г. отново ще бъдат насочени в
посока намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните на територията на общината, по-голяма ефективност на превенцията на
противообществените прояви и на рисковото поведение при подрастващите, акцент върху
корекционно- възпитателния аспект на дейността на комисията, както и по-пълноценно

взаимодействие с институциите и организациите, имащи пряко или косвено отношение
към дейността на МКБППМН.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Изпълнение на различни превантивни дейности от МКБППМН на територията
на общината.
2. Провеждане на спортни, образователни, културни и други мероприятия и
дейности от МКБППМН.
3. Реализиране на съвместни дейности с другите институции от системата за
работа с деца.
4. Повишаване квалификацията на членовете на МК и на обществените
възпитатели.
5. Контролна дейност на МКБППМН.
6. Разгласяване дейността на комисията
7. Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности,
насърчаване на физическата активност, спорта и творческите способности.
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 1
1.Провеждане на лекции от МКБППМН, акцентиращи върху:
- повишаване на правната култура на малолетните и непълнолетните;
- запознаване със законодателството на Република България;
- превенция на противообществените прояви;
- превенция на наркотичните зависимости;
- превенция на насилието сред подрастващите;
- превенция употребата на алкохол;
- превенция на рисковото поведение в интернет;
- социални и хигиенни умения;
- дискриманция;
- толерантност;
- повишаване на родителските умения.
Място на провеждане: в училищата на територията на община Вършец /в часа на
класният ръководител/.
Време на провеждане: по графици на обществените възпитатели към МКБППМН
2. Провеждане на консултации от обществените възпитатели и/или членове на
комисията за деца и/или техните родители и/или семейства, с наложена възпитателна
мярка по чл.13 и на родители по чл.15 по проведени от МКБППМН, Възпитателни дела.
Място на провеждане: консултативен кабинет към МКБППМН или на друго
място по желание на детето или на родителите.
Време на провеждане: целогодишно при необходимост.
3. Оказване на помощ и консултации от обществените възпитатели и/или членове
на комисията на деца и/или техните родители и/или семейства по тяхно желание при
необходимост и/или при сигнал от училище институция или съсед, приятел познат.
Място на провеждане: консултативен кабинет към МКБППМН или на друго
място по желание на детето или на родителите.
Време на провеждане: целогодишно при необходимост.

4.Осигуряване на навременна помощ при подаден сигнал или при поискана помощ
от родител/и, учител/и, представител/и на училища или училищни комисии при
възникване на конфликт в училище на обществено място или в семейството.
Време на провеждане: целогодишно при необходимост.
5. Информиране и работа с деца, които са в рискова семейна или приятелска среда,
подадени от педагогическите съветници или ръководството на училищата или получен
сигнал в МКБППМН и след писмена заявка, удостоверяваща съгласието на родителите.
Време на провеждане: целогодишно при необходимост.
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 2
1. Провеждане на спортни, образователни, културни и други мероприятия и
дейности от МКБППМН..
Спортни
Спортно състезание „Пролет, спорт и здраве 2021“ /футбол, волейбол, баскетбол,
народна топка и др./
Място на провеждане: спортните площадки изградени в Балнеоложкият парк на
гр.Вършец.
Време на провеждане: през м.Април или м.Май.
Образователни
1. Провеждане на анкета от комисията на тема: „Домашно насилие. Имали ли сте
среща с него и под каква форма?“
Място на провеждане: СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец. Анкетата ще се проведе с
деца от 13 – 18 г.
Време на провеждане: През м.Май и м.Юни 2021 г.
2. Провеждане на анкета от комисията на тема: „Онлайн училище или училище
всеки ден в клас“.
Място на провеждане: СУ „Иван Вазов“, гр.Вършец. Анкетата ще се проведе с
деца от 12 – 17 г.
Време на провеждане: През м.Септември и м.Октомври 2021 г.
Културни
Посещение на културни мероприятия, фестивали и театрални постановки от фокус
групи от малолетни и непълнолетни лица извършители на противообществени прояви.
Място на провеждане: НЧ „Христо Ботев 1900“, гр.Вършец
Време на провеждане: през календарната 2021 г.
Други
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 3
1. Работни срещи с педагогическите съветници, психолози, ресурсни учители и/или
представители на училищните комисии за противообществени прояви на малолетните и
непълнолетните, с цел координиране на работата и обмяна на информация за деца с

рисково поведение или рискова семейна среда, както и разработване на съвместни
дейности за превантивна работа.
Време на провеждане: веднъж месечно
2. Работни срещи с представители на РУ „Полиция“, гр.Вършец, АСП отдел
„Закрила на детето“ гр.Берковица относно извършени противообществени прояви на
малолетните и непълнолетните на територията на община Вършец, с цел координиране на
работата и обмяна на информация за деца с рисково поведение или рискова семейна среда,
както и разработване на съвместни дейности за превантивна работа.
Време на провеждане: минимум чети пъти годишно и при необходимост
3. Участие на Секретаря на МКБППМН, които е и координатор на екипите и на
обществените възпитатели в екипите по обхват по 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 № 373 от 05.07.2017 г.,
на Министерски съвет на РБ.
Място на провеждане: физическо посещение от екипите на адресите на децата /с
цел установяване на причините поради които не посещават училище и пъпълване на
протокол по образец на МОН/.
Време на провеждане: по всяко време на учебната година.
4. Организиране и провеждане на превантивни мероприятия от МКБППМН,
съвместно с други институции или самостоятелно:
Програма за 2021 г.
- Спортно състезание за деца от 5 – 7 клас по футбол, волейбол и народна топка в
СУ «Иван Вазов», гр.Вършец, организирано от МКБППМН при община Вършец под
мотото «Не на агресията в училище».
Период на провеждане: м.Април 2021 г.
Брой участници: неограничен
Място на провеждане: Училищен двор на корпус № 1 или корпус 2 на СУ «Иван
Вазов»
- Спортно състезание за деца от 7 - 12 клас по футбол, волейбол и баскетбол в СУ
«Иван Вазов», гр.Вършец, организирано от МКБППМН при община Вършец под мотото
«Заедно можем повече».
Период на провеждане: м.Юни 2021 г.
Брой участници: неограничен.
Място на провеждане: Училищен двор на корпус № 1 на СУ «Иван Вазов»
- Спортно състезание за деца от всички възрастови групи в различни спортни
дисциплини организирано от МКБППМН при община Вършец под насдлов «Всички сме
приятели и заедно можем повече».
Период на провеждане: м.Октомври 2021 г.
Брой участници: неограничен.
Място на провеждане: Училищен двор на корпус № 1 на СУ «Иван Вазов» или
спортни площадки в Балнеоложки парк, гр.Вършец.

5. Организиране на срещи-беседи в училищата с цел включване в дебати, засягащи
проблемите на децата, детската престъпност и превенцията на противообществените
прояви.
6. Организиране на срещи с други организации и/или институции с цел
включването в съвместни проекти/дейности, проверки и/или инициативи с превантивна
цел – МВР, ИДПС, Дирекция „Социално подпомагане“ гр.Берковица, ЦОП - Берковица и
други.
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 4
1.Организиране и провеждане на текущо обучение, чрез провеждане на работни
срещи или уебинари на членовете на УКБППМН, учители, класни ръководители и други
специалисти с цел повишаване капацитета за работа с проблемни деца и други теми по
искане и при необходимост. Индивидуална подкрепа на учители, срещащи затруднения в
работата с деца.
Място на провеждане: предложено от съответното училище място.
Време на провеждане: минимум веднъж годишно
2. Обсъждане на проблемни случаи в работата на обществените възпитатели.
Място на провеждане: при необходимост.
Време на провеждане: целогодишно.
3. Вземане на участие в националната среща среща-семинар със секретарите на
МК от страната.
Място на провеждане: гр.Хисар
Време на провеждане: в периода определен от ЦКБППМН.
4. Вземане на участия в обучения организирани от други МК в страната.
Място на провеждане: в място посочено от организаторите на обучението.
Време на провеждане: в периода определен от организаторите.
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 5
1. Съвместни проверки с органите на МВР за наличие на малолетни и
непълнолетни лица след установеният вечерен час по Закона за закрила на детето.
Място на провеждане: на територията на община Вършец
Време на провеждане: определено съвместно с органите на МВР.
2. Дежурства на обществените възпитатели самостоятелно и съвместно с органите
на МВР за просещи деца пред хотелите в гр.Вършец, в централната градска част и в
парковите зони града.
Място на провеждане: гр.Вършец
Време на провеждане: целогодишно /основно в Петък, когато се настаняват
гостите в хотелите в гр.Вършец/.
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 6

1. Създаване на раздел МКБППМН в сайта на община Вършец и публикуване в
него на най-важните документи от дейноста на комисията, като и текуща информация и
новини.
2. Периодично публикуване на информация за дейността на МК на сайта на
община Вършец.
3. Информиране по подходящ начин на обществеността на община Вършец за
дейността на МКБППМН основно, чрез публикации във в.Вършец.
4. Информиране на малолетните и непълнолетните на територията на община
Вършец за дейността на МКБППМН, при провежданите срещи, беседи и възпитателни
дела.
ПО ОСНОВНА ЗАДАЧА № 7
Засилване на интереса на децата и младежите в извънкласни дейности, насърчаване
на физическата активност, спорта и творческите способности.
Провеждане на различни мероприятия и дейности от МКБППМН с цел:
- засилване на интереса на подрастващите към физическа активност и спорт.
- оползотворяване свободното време на малолетните и непълнолетните на
територията на община Вършец и насочване на техните интереси към развитие
на творческите способности.
- други дейности за насърчаване развитието на децата.
Планът за работата на МКБППМН при община Вършец за 2021 г. е отворен
документ и може да бъде актуализиран при необходимост през цялата година.
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