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І. ОРГАНИЗАЦИОННО СЪСТОЯНИЕ НА МЕСТНАТА (ОБЩИНСКА, РАЙОННА) 

КОМИСИЯ 
1.  Законосъобразност на състава- Съставът на Местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (МКБППМН) се състои 
от 11 членове, който е определен със Заповед на Кмета на община Казанлък и отговаря на 
изискванията, съгласно чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от ЗБППМН. Председател на МКБППМН - 
Община Казанлък е заместник-кмет “Хуманитарни политики“. В състава влизат още: 
представители на Районна прокуратура - Казанлък, Районно управление на МВР - 
Казанлък, Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Казанлък,  Общинска администрация, 
психолози. 

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН - Секретарят на МКБППМН, Мария 
Ненова, съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН е в щата на общинската администрация към 
отдел „Социални дейности“, назначен на трудови правоотношения, считано от 13.03.2019 
година. 

 
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. 

МКБППМН активно работи по изпълнението на Постановление №100 от 8 юни 
2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите 
по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането  от образователната система 
на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст. 

Работата по Механизма се прилага по отношение на децата и учениците, които не 
са обхванати в образователната система, за които има риск от отпадане от училище и 
детска градина, или са напуснали преждевременно образователната система. Спомага за 
идентифициране на случаите и за разработване на индивидуални мерки спрямо 
причините, довели до риск от отпадане - отсъствия, трудова миграция на родители в 
чужбина или в друго населено място, преместване в друго училище, лоши 
взаимоотношения в училище, слаби оценки и др.  

Към 2021 г. по Постановление №100 на МС от 08.06.2018 г. за създаване и 
функциониране на Механизма за съвместна работа на институциите, екипите за обхват в 
община Казанлък са 16, определени със Заповеди на Началника на РУО – Стара Загора. За 
ръководители на екипите за обхват са определени представители  на РУО – Стара Загора. 
В състава на всеки екип влизат представители на общинска администрация, определени 
със заповед на кмета на Община Казанлък - експерти, кметове на населени места, здравни 
медиатори, обществени възпитатели и секретарят на МКБППМН. 

 
 



1.1.1. Брой семейства на деца подлежащи на образование, посетени от МКБППМН  
Представители на Местната комисия в екипите за обхват при необходимост посещават 
семейства, като за 2021г. няма подадени сигнали. 

 
1.2. Работа с педагогическото ръководство. 

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

5 3 

  Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 

1.3.  Работа с Училищни комисии по превенция (УКП), училищни психолози, 
педагогически съветници, ресурсни учители и класни ръководители. 

 
 

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

Теми 

 
4 
 
 
 
7 
 
 
5 
 
 
 
3 
 
 
 
 
9 

„Превенция на зависимостите 
към психоактивни вещества при 
деца и младежи.“ 
 
„Предизвикателствата на новите 
психоактивни вещества.“ 
 
„Тормоз и кибертормоз при деца 
и подрастващи.“ 
 
„Конфликтите в училище- 
трансформиране и разрешаване 
на конфликти.“ 
 
„Употребата на психоактивни 
вещества и техните последствия 
при младите хора“ 

 
 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е  необходимо, добавете редове. 

 

1.4.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 
данни. 

 
Общинска администрация има представители в Обществените съвети към всички 

училища на територията на Община Казанлък. Редовно присъстват на заседания и 
сигнализират на МКБППМН при необходимост от работа по конкретен случай на деца и 
ученици с проблемно поведение. 

 
1.5. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 
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Инспекторите ДПС към РУ на МВР, гр. Казанлък, представителите на ДСП, гр. Казанлък 
и представители на Община Казанлък многоктратно са провеждали срещи с родители на 
деца с противообществени прояви, с цел превантивна работа или решаване на 
нововъзникнали проблеми. Полагат се усилия за решаване на възникнали казуси, като се 
защитават правата на детето. Многократно самите родители търсят съдействие и подкрепа 
от представителите на МКБППМН. 

 
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 6 Срещи и консултации 

Настойници 2 Срещи и консултации 
Попечители 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 
 
 
 
1.5.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 
Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
0 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър.  
 
 

1.5.3. Проведени превантивни програми и проучвания. 
 

Таблица 5. 
Проведени 
превантивни 
програми  

Брой 
на 

темит
е 

Названия на 
темите 

Брой 
участн

иц и 
родите

ли 

Брой 
участниц

и 
малолетн

и 

Брой 
участници 

непълнолетн
и 

Образователни 2 «Отбелязване на 
учебната 

2021/2022 година» 
 

«Отбелязване на 
1 юни- Ден на 

детето» 
 

0 
 
 
 
 

25 

599 
 
 
 
 

47 

0 
 
 
 
 
0 

Асоциално 
поведение 

0 0 0 0 0 

Насилие между 
деца 

3 „Конфликтите в 
училище- 

трансформиране 
и разрешаване на 

конфликти.“ 

0 0 75 



Наркотични 
вещества, алкохол, 
тютюнопушене 

 
 
4 
 
 
 
 
 
 
7 
 
 
 
 
 
 
 
9 

„Превенция на 
зависимостите 

към 
психоактивни 
вещества при 

деца и младежи.“ 
 
 

„Предизвикателс
твата на новите 
психоактивни 

вещества.“ 
 

„Употребата на 

психоактивни 

вещества и 

техните 

последствия при 

младите хора“ 

 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0 
 
 
 
 
 
 
0 

96 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

130 
 
 
 
 
 
 

183 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                 

5 „Тормоз и 
кибертормоз при 

деца и 
подрастващи.“ 

 

0 42 39 

Престъпления и 
противообществен
и прояви, свързани 
с жп-транспорт 

0 0 0 0 0 

Здравни 1 «Отбелязване на 
1 декември» 

5 0 89 

Културни 4 «Онлайн конкурс 
за снимка по 

повод Лазаровден 
„Да съхраним 
традицията“ » 

 
«Великден за 

децата» 
 
«Онлайн конкурс 

за рисунка по 
повод 

21 ноември- ден 
на 

Християнското 
семейство» 

 
«Светлинно шоу 

 
0 
 
 
 
 

33 
 

 
0 

 
 
 
 
 
 
 

120 

 
170 

 
 
 
 

14 
 
 

48 
 
 
 
 
 
 
 

86 

 
 
0 
 
 
 

17 
 
 
0 

 
 
 
 
 
 
 

44 
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и светеща Арт 
инсталация за 

деца и младежи 
живущи в 
Община 

Казанлък по 
повод Коледно-
новогодишните 

празници» 
 

Спортни                         2 «Спортни дни с 
групови 

тренировки за 
деца в парк 

„Розариум“ » 
 

«Игри с цел 
развитие на 

социални умения 
и 

компетентности. 
„Млади, 

щастливи и 
здрави“ » 

15 
 
 
 
 
 
 
 

11 

36 
 
 
 
 
 
 
 

16 

16 
 
 
 
 
 
 
 
9 

Радикализъм1 0 0 0 0 0 
Общо 37 14 209 1058 698 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 
 

Таблица 6. 
 

Проведени анкетни 
проучвания: 

Брой 
на 

темите 

Названия 
на 

темите 

Брой 
участници 
родители 

Брой 
участници 
малолетни 

Брой 
участници 

непълнолетни 
Образователни 0 0 0 0 0 
Асоциално поведение 0 0 0 0 0 
Насилие между деца 0 0 0 0 0 
Наркотични вещества, 
алкохол, 
тютюнопушене 

0 0 0 0 0 

Сексуална 
експлоатация и 
трафик на хора                                 

0 0 0 0 0 

Престъпления и 
противообществени 
прояви, свързани с жп-
транспорт 

0 0 0 0 0 

                                                 
1 Разпознаване, идентификация и споделяне на идеи или принадлежност към организации с 
екстремистки или радикален характер. 



Здравни 0 0 0 0 0 
Културни 0 0 0 0 0 
Спортни                         0 0 0 0 0 
Радикализъм1 0 0 0 0 0 
Общо 0 0 0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 
 

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 (Попълнете на компютър):  

  
Таблица 7. 

Брой осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция” 0  
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 реализирани от МКБППМН. 

1.6.1. Брой деца преминали консултации. 
 

Таблица 8. Индивидуални консултации.  
 

Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

1 1 0 
Общ брой консултирани деца за 
насилие между деца 

  

2 2 0 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

12 0 12 
Общ брой консултирани деца за 
употреба на алкохол 

  

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

  

2 2 0 
Общ брой консултирани деца за 
радикализъм 

  

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 
 

Таблица 9. Семейни консултации. 
 

Общ брой консултирани деца за 
асоциално поведение 

Малолетни Непълнолетни 

2 0 2 
Общ брой консултирани деца за 

насилие между деца 
  

0 0 0 
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Общ брой консултирани деца за 
употреба на наркотици 

  

0 0 0 
Общ брой консултирани деца за 

употреба на алкохол 
  

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

  

0 0 0 
Общ брой консултирани деца за 

радикализъм 
  

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 
1.6.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви от МКБППМН. 
 

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

34 5 29 
Забележка: Попълнете на компютър. 

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

3 0 1 
Забележка: Попълнете на компютър.    
   

 Таблица 12. Индивидуални консултации – радикализъм. 
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

Таблица 13. Семейни консултации – радикализъм. 
Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

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 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 1.7. Издаване и разпространение на информационни материали по 
представените в отчета превантивни програми. 

 
Таблица 15. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми 
флаери 200 1 декември-Световен ден 

за борба с ХИВ/СПИН 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

 



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 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 
3. Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ, СПИ, поправителни домове.  

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.  
 

Към 2021г. МКБППМН- Казанлък има настанени: 
Във Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов”- гр. Ракитово- 4 лица 
Във СПВУИ “Христо Ботев” в с. Подем, общ.Долна Митрополия, обл.Плевен- 4 лица 

 
През 2021г. по предложение на МКБППМН и с решение на Районен съд- Казанлък 

са настани две деца в СПВУИ “Христо Ботев” в с. Подем, общ. Долна Митрополия, обл. 
Плевен и едно лице във Възпитателно училище-интернат “Ангел  Узунов”- гр. Ракитово. 

 
За успеха и процеса на корекционно-възпитателната работа се поддържа контакт с 

директорите на образователните институции. За настанените деца се иска разрешение за 
пускането им в домашен отпуск по време на установените от МОН ваканции за 
учениците. На децата, на които такъв отпуск е разрешен, се назначава обществен 
възпитател, който работи с детето и семейството по време на домашния отпуск. 

 
 
3.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни заведения, 

са осъществени. 
Таблица 17. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 
8 0 8 

Забележка: Попълнете на компютър. 
 

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.  

Проведени са предварителни разговори с родителите от страна на психолога към 
Консултативния кабинет на МКБППМН, както и от секретаря на Комисията с цел 
възстановяване нарушената връзка дете – родител. 

 
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 5 Срещи с обществен възпитател и 

психолог към МКБППМН 
ПД 1 Профилактични беседи и 
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консултации с психолог 
Приюти за безнадзорни 
деца 

0 0 

Условно осъдени 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 
 

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. 

Голяма част от условно осъдените не желаят да продължат образованието си. 
Причина за това е средата им на живот, младежите се грижат за прехраната на 
многолюдните си семейства, както и обстоятелството, че не намират себе си в 
образователната система. Не виждат смисъл и перспектива в придобиване на 
образователна квалификационна степен.   

 
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 

1 1 1 1 0 

Неучещи и 
неработещи, 
освободени 
от ПД 

1 0 0 1 0 

Условно 
осъдени 

2 0 0 2 0 

Осъдени на 
пробация 

3 2 2 0 0 

Забележка: Попълнете на компютър. 
 
4.2. Как МКБППМН във Вашата община се информира за условно осъдените 

и осъдените на пробация непълнолетни.  
Информация се получава от Районен съд – Казанлък. За всеки осъден непълнолетен 

в МКБППМН при Община Казанлък се получава писмено информация от съда и заверено 
копие от съдебното решение. 



Секретарят на МКБППМН участва в заседанията на Областна служба „Изпълнение 
на наказанията“ – звено Казанлък, където съгласува  индивидуалните планове за работа и 
текущи проблеми. 

 
 

Таблица 20. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 
пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 
Информация от съда 2 
Справки на секретаря на МК  в съда 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 
 
ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
На основание чл.16, ал.4, т.1 и ал.5 от ЗБППМН през 2021г. са разгледани 65 

възпитателни дела. 70 са лицата изявили се с противообществена проява, а 79 са общо 
наложените възпитателни мерки по чл.13 от ЗБППМН. 

 
 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 

  
Налице са проблеми при изготвянето на доклади на деца, живеещи в ромските 

махали в населените места в община Казанлък. Често се случва да има разминаване на 
посочените в прокурорските преписки адреси и реалните адреси, където могат да бъдат 
намерени правонарушителите.  

За всяко възпитателно дело се подготвя уведомление до детето и родителите, 
съгласно инструкциите за образуване и провеждане на възпитателното дело. И през 2021 
г. се продължава практиката да се обхождат на адрес извършителите на 
противообществени прояви, като поканата им се връчва на ръка (срещу подпис)  и 
подробно им се обяснява кога и къде трябва да се явят.  
 Често разглеждането на възпитателно дело е възпрепятствано по причини, 
свързани с неявяването на детето или родителя, а често и на двете. Това налага отлагане 
на възпитателното дело за друга дата. МКБППМН уведомява органите на полицията и се 
търси съдействие, съгласно ЗБППМН, за явяването им на второто насрочено възпитателно 
дело. Това отдалечава деянието от възпитателната мярка и намалява възпитателния ефект. 
Често извършителите на противообществени прояви не си спомнят какво деяние са 
извършили. 
 

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. 

 
48 изготвени „оценки на риска“ през 2021г. от повторно извършване на 

противообществена проява от малолетни и непълнолетни лица. 
 
ІV.  КОНСУЛТАТИВНИ КАБИНЕТИ И ЦЕНТРОВЕ ЗА СОЦИАЛНА 

ПРЕВЕНЦИЯ 
1. Наименование на помощния орган.  

Консултативният кабинет. 
 



О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
 
 
 

 
 

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.)  

Да, консултативният кабинет функционира в съответствие с изискванията на 
ЦКБППМН. 

 
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 

2021 9 9 29 228 лв. 
2022 12 
Прогноза за 2023 12 
 

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.  

 
2. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  От 

кого са организирани и по чия инициатива?  
През 2021г. няма проведени такива. 

 
3.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности.  

През 2021г. няма проведени такива. 
 

 
4. Оценяване на дейността на обществените възпитатели, съгласно 

изискванията на ЦКБППМН по Критерии за подбор и оценка на дейността на 
обществените възпитатели (методическо ръководство), предоставено в гр. Хисаря, м. 
юни, 2017 г.  

4.1. Брой изготвени оценки.  
За 12 месеца по 9 индивидуални оценки. 
4.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията).  
Няма. 
4.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението изцяло 

отговаря на изискванията /очакванията/).  
9 обществени възпитатели получиха тази оценка. 
 
4.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/).  
Няма. 
 



4.5. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 4” (изпълнението в 
значителна степен не отговаря на изискванията и е необходимо /и възможно/ 
подобрение).  

Няма. 
 
4.6. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 5” (изпълнението не 

отговаря на изискванията).  
Няма. 
 
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 общината не се намират СПИ, ВУИ, ДВНМН, ПД, приюти за 
безнадзорни деца и такъв контрол не е приложим. Въпреки това е поддържана редовна 
връзка с институциите извън областта, в които има настанени наши деца. МКБППМН  
поддържа добри професионални взаимоотношения и работи екипно с инспекторите от 
Детска педагогическа стая. 

 
2. Контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетните (чл. 10, ал. 1, буква „ж“ ЗБППМН). Констатации и резултати.  
Неприложимо 
 
 
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.  

Органите на полицията в общината извършват периодични проверки за посещаване 
на питейни и хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове от страна 
на малолетни и непълнолетни след определения вечерен час. В екипите се включват 
представители на МКБППМН и Отдел „Закрила на детето“ към ДСП.  

За календарната 2021 г. МКБППМН няма участие в екипа по Координационния 
механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца жертви или в риск от насилие.  
 
 

4. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване 
на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети мерки и постигнати 
резултати.  

През 2021 секретарят на МКБППМН ежемесечно участва в обходи за скитащи и 
просещи деца по график на Дирекция „Социално подпомагане“-Казанлък. 

 
5. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН.  
Няма такива. 
 
6. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи и 

за какви нарушения?  
Няма такива. 



О Б Щ И Н А  К А З А Н Л Ъ К 
 
 
 

 
 

 
VІІ. ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА МЕСТНАТА КОМИСИЯ ПРЕД МЕСТНИ И 

ЦЕНТРАЛНИ ОРГАНИ ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И 
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕТО НА ПРЕСТЪПНОСТТА И ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ, ТЯХНАТА СОЦИАЛНА 
ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ  
 

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.  
 

Местната комисия си сътрудничи отлично с Районен съд- Казанлък. През 2021г. 
Районният съд разгледа три мотивирани предложения за налагане на възпитателна мярка 
по чл. 13, ал.1, т.13 (настаняване във ВУИ). 
 
Продължава доброто взаимодействие с Районна прокуратура-Казанлък. Решаването на 
възникнали специфични казуси по възпитателни дела налага често да бъдат съгласувани 
гледните точки на компетентните институции. Съгласно чл. 6, ал.2 от ЗБППМН на 
заседанията на местната комисия присъства представител на Районна прокуратура. По 
постановления на Районна прокуратура- Казанлък са решени 49 възпитателни дела. 
 
Съществува добра комуникация и обмен на информация със звено „Пробация“ , като 
секретарят ежемесечно присъства на пробационния съвет и се информира за текущите 
наказания.   

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

др. Брой и теми.  
 

Местната комисия съвместно с Младежки общински съвет- Казанлък организираха  
превантивна кампания по повод 1 декември – Световен ден за борба със СПИН. Основата 
цел на МКБППМН е превенцията и информираността на младежите на територията на 
Община Казанлък. За тази цел МКБППМН се свърза с Българската асоциация по семейно 
планиране и сексуално здраве (БАСП), клон Стара Загора, които се съгласиха да 
реализират съвместно с МКБППМН и МОС информационна кампания. МКБППМН и 
МОС реализираха събитието на площад „Севтополис“ с поставена шатра, озвучаване, 
рекламни материали и др. Българската асоциация по семейно планиране и сексуално 
здраве осигуриха квалифицирани експерти в тази област. 
 

3. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и предприети 
дейности за тяхното преодоляване.  

 
Местната комисия няма проблеми при взаимодействие с посочените по-горе институции. 
 

ІХ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ НА МКБППМН. 
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската (районната) 

комисия и теми, включени в програмите на семинарите и стойност на средствата от 
бюджета на МКБППМН.   



 
2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари. 

През 2021г. членове на МКБППМН-Казанлък не са участвали в квалификационни 
семинари. 

 
3.  Участия на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и 

членове на комисията) в квалификационни форми на ЦКБППМН и други 
организации. Ако няма такива, моля, посочете причините! През 2021г. председателят, 
секретарят и членовете на МКБППМН-Казанлък не са участвали в квалификационни 
форми на ЦКБППМН, поради усложнената обстановка в страната.  

 
Х. Извършени разходи от бюджета на МКБППМН за превантивна дейност:  
70 823,08 лева. 
ХI. Планувани за 2021 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН.  
Изразходени  1780 лв. по  Наредба № 3 на ЦКБППМН за възнаграждение на 

членове на МКБППМН за 2021г. 
 

ХIІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на 
местните комисии за БППМН през 2021 г., моля попълнете таблица 22: 

Таблица 22. 

 
ХІІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН.  

 
ХІV.  МОЛЯ, ПОСОЧЕТЕ В ДОКЛАДА: 
1. Имената, адресите, телефоните (мобилни и стационарни) на председателя и 

секретаря на МКБППМН, e-mail; интернет и фейсбук страница на местната комисия 
(ако има такава); факс на общината или местната комисия, телефони на ИДПС във 
Вашата община и на Дирекция „Социално подпомагане” – Отдел „Закрила на 
детето”.  

 
Председател:  
Ахмед Мехмед- Заместник-кмет "Хуманитарни политики", 0431/98 223, адрес; 
бул. „Розова долина“ №6, e-mail: a.mehmed@kazanlak.bg 
 
Заместник – председател:  
Здравко Балевски - Началник отдел "Правно-нормативно обслужване,  ЧР и 
ОП" – ПНОЧРиОП, 0431/98 245, e-mail: z.balevski@kazanlak.bg 
   
Секретар:  
Мария Ненова – младши  експерт - 0431/99 546, адрес: бул. „Розова долина“ №6, e-
mail: m.nenova@kazanlak.bg 
 
Инспектори от Детска педагогическа стая при Районно управление 
„Полиция” – Казанлък: Теодора Калъпова, Чавдар Минтов, 0431/98 367 

Получени средства по ЗДБ за 
МКБППМН за 2021 г.  – общо 

(в лева) 

Изразходвани средства от 
МКБППМН за 2021 г. – общо 

(в лева) 

Необходими средства 
за 2023 г. – общо (в 

лева) 
92 690 101 831.08 лв. 102,574 лв 

mailto:a.mehmed@kazanlak.bg
mailto:z.balevski@kazanlak.bg
mailto:m.nenova@kazanlak.bg
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Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” – 
Казанлък: – Красимира Басанова- началник на отдел „Закрила на детето“ при  
ДСП 0431/62 33 

           Фейсбук страница- Мкбппмн Казанлък 
 
 
АХМЕД МЕХМЕД  
Председател на МКБППМН- Община Казанлък  
 
Изготвил: Мария Ненова - Секретар на МКБППМН – Община Казанлък 






