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ОТЧЕТЕН    ДОКЛАД 

 

За дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните към Община Брезник 

през 2015 година 

  

 

І. Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу  

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 1. Законосъобразност на състава. 

На територията на Община Брезник функционират три училища:  

 СОУ”В. Левски” гр. Брезник с 18 паралелки, с общ брой ученици – 349 (338 

ученици редовно обучение, 11 ученици на самостоятелна форма на обучение ); 

  ПГСС „Н. Й. Вапцаров” гр. Брезник с 1 паралелка, с общ брой ученици 12 (8 

ученици редовно обучение и 4 ученици на самостоятелна форма на обучение). 

 ОУ “ Хр. Смирненски “ с 4 паралелки, с общ брой ученици 50 и 16 ученици 

самостоятелна форма на обучение. 

Тенденцията е към намаляване  на населението, респективно на учащите се 

произтича от социално-икономическото и демографското състояние на района, което е 

проекция на състоянието на страната като цяло. 

      На територията на общината нямаме регистрирани случаи на местни деца, на които 

са нарушени правата съгласно Закона за закрила на детето и съгласно Хартата за 

правата на детето на ООН. 

      Основните причини за извършване на противообществени прояви са:  употреба на 

алкохол, безотговорност, недооценяване на постъпката, безразличието на обществото и 

липсата на ежедневен засилен родителски,  педагогически и обществен контрол. 

      Противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните са отражение на 

социалните и нравствени проблеми на обществото, което в много случаи е пряко 

отговорно за извършените деяния на децата. 

 Съставът на Местната комисия за БППМН от 01.01.2015 г. до 23.11.2015 г. е 

определен със Заповед № 1470/10.12.2013 г. на Кмета на Община Брезник  и е бил:  

       Председател:  инж. Михал Евтимов – Зам. кмет на община Брезник 

       Секретар:       Наталия Първанова 

       и членове:    1. Милен Миленков –  Юрист; 

                               2. Борис Борисов – Инспектор ДПС към РУ „П”  на МВР Брезник; 

                               3. Емилия Мартинова –  Гл. социален работник в Отдел „ЗД”; 

         4. Милена Тинкова – Соц. работник в Отдел „ЗД”; 

                               5. Евелина Антова – Педагогически съветник в СОУ „В. Левски”; 

         6. Ирена Асенова – Директор на ОУ „Хр. Смирненски” 

       7. Светлана Михайлова – учител в ПГСС „Н. Й. Вапцаров”; 

                               8. Емилия Малинова – Обществен възпитател; 

                               9. Виолета Младенова – психолог; 

                               10. Анета Петрова Цветанова – ФСМП гр. Брезник, 

след което от 23.11.2015  той е променен (определен е със Заповед № 1292/23.11.2015 г. 

на Кмета на Община Брезник)  и е следния:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

       Председател:  Мария Добревска – Зам. кмет на община Брезник 

       Секретар:       Наталия Първанова – Ст. експерт „ОКВСТЗСМД” 

       и членове:     
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1. Милен Миленков –  Главен юрисконсулт на община Брезник ; 

2. Пламен Георгиев – Инспектор ДПС към РУ „Полиция”  на МВР - Брезник; 

3. Емилия Мартинова –  Гл. социален работник в Отдел „ЗД”; 

4. Милена Тинкова – Соц. работник в Отдел „ЗД”; 

5. Евелина Антова – Педагогически съветник в СОУ „В. Левски”; 

6. Ирена Асенова – Директор на ОУ „Хр. Смирненски”; 

7. Светлана Михайлова – учител в ПГСС „Н. Й. Вапцаров”; 

8. Емилия Малинова – Обществен възпитател; 

9. Мария Иванова Янкова – медицинска сестра в СОУ „В. Левски”; 

 10 Диана Крумова – Педагог.                       

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН 

Спазени са разпоредбите на чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН, а именно от 06 юли 2005 

год. е назначен щатен секретар на МКБППМН, в щата на общинската администрация, а 

от м. октомври 2008 г. Секретаря на комисията изпълнява и длъжността Ст. експерт  

„ОКВСТЗСМД”.  В МКБППМН са включени представители на: Отдела по Закрила на 

детето, полицията, педагози от учебните заведения, медицински специалист, психолог, 

педагогически съветник, Ст.експерта по образованието към общинската администрация 

и Председателя на МК – Зам. кмета на Община Брезник. 

От 01.09.2011 г. Секретарят на МКБППМН е преназначен на длъжност Ст. 

експерт „ОКВСТЗСМД” към общинската администрация и продължава да изпълнява и 

длъжността Секретар на МКБППМН. Към Местната комисия работят пет обществени 

възпитатели, които имат необходимата общообразователна подготовка и опит, съгласно 

изискванията на чл. 42, ал. 1. от ЗБППМН. 

 

 ІІ. Дейност на МКБППМН. 

 

 1. Какви дейности и инициативи е реализирала МКБППМН в изпълнение 

решението на ЦКБППМН от 11.03.2014 г относно  приетите с цитираното решение 

приоритетни области на дейност?  

1.1. Ранна превенция и откриване на симптоми за извършване на криминални 

деяния. 

Адекватно и навреме извършената превантивна дейност има изключително 

голям положителен ефект в процеса на възпитанието на младото поколение. Това е 

резерв за разширяване на параметрите на работа на местната комисия за БППМН. 

Широко поле за изява предоставя и реализирането на текстовете от местните наредби, 

приети от Общинския съвет и от конкретната дейност на органите по опазване на 

обществения ред. Комисията съдейства при организиране на ученически спортни игри 

и на развлекателни занимания в свободното време, които носят положителни 

преживявания, учат на уважение, толерантност в общуването и най-вече на дисциплина 

и самодисциплина. За отчетния период не е имало извършени противообществини 

прояви, свързани със спортни мероприятия или свързани  с изкуство мероприятия. 

1.1.1. Работа в училищата. 

 В  училищата  на  територията  на  Община  Брезник МКБППМН съвместно с    

Училищните  комисии   за ПППМН, инспектор ДПС, представители на Отдел „Закрила 

на детето” се обучават децата по правата им съгласно ЗЗД, Конвенцията на ООН за 

правата на детето, провеждат се беседи и лекции, с цел повишаване информираността 

на децата по проблема насилие. Проведени са срещи – разговори с деца и родители, с 

цел запознаването им със Закона за защита срещу домашното насилие. 
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Съобразно всички правомощия на комисията, визирани в чл. 10, ал. 1 от 

ЗБППМН, МКБППМН се занимава с проблемите на малолетни и непълнолетни на 

възраст от 8 до 18 години, извършили престъпления и освободени от наказателна 

отговорност съгласно чл. 61 от Наказателния кодекс и делата им са изпратени за 

разглеждане от МКБППМН; непълнолетни, извършили правонарушения, за които по 

друг закон или указ се предвижда налагане на възпитателна мярка. 

 УКПППМН  към училищата на територията на общината, съвместно с членовете на 

МКБППМН, с ИДПС, със социалните работници от О „ЗД” провеждат дискусии, 

обсъждания, ролеви игри, в продължение на отчетната година, на теми:  

- насилието в училище и извън него; 

- междуличностните отношения; 

- асоциални прояви и последствията от тях.  

През отчетния период в КК - помощен орган на МКБППМН, се е оказвала 

професионална подкрепа на деца и родители, които са регистрирани в Детска 

педагогическа стая.  

1.1.1.1. Работа с директорите и педагогическото ръководство. Насилието върху 

деца е актуален проблем. Най-често става въпрос за физическо и психическо насилие 

над детето в семейна среда. Актовете на насилие от семейството се пренасят като модел 

на поведение и в училище. В голямата си част при тези случаи детето не получава 

разбиране и подкрепа, което води до нарастване на проявите на насилие и агресия. 

Преобладаващите случаи на психическо и физическо насилие в образователните 

институции, определят необходимостта от развиване на дейности, насочени към 

повишаване компетентността и на учителите, и на децата за справяне с агресивното 

поведение и конфликтите. В тази връзка в сътрудничество с МКБППМН са 

директорите, учителите и класните ръководители, чрез които получаваме своевременна 

информация за картотекираните ученици с рисково поведение или от непълни 

семейства, със сериозни образователни, личностни проблеми и проблеми, свързани с 

адаптирането им, създаващи реални предпоставки за отклонения в поведението и 

възникване на трудности в хода на учебно-възпитателния процес.  

1.1.1.2. Работа с педагогическия съветник и класните ръководители. 

Педагогическият съветник и класните ръководители имат съществена роля и  

определено място в процеса на превръщане на българското училище в хуманна и 

демократична институция и имат важна роля в работата на МК. Педагогическия 

съветник осъществява дейности с изключително педагогическо значение за отделния 

ученик. Дейността му е насочена към ученика и неговата индивидуалност. Той помага 

за: по-успешното преодоляване на възникващи затруднения от образователно естество; 

социализирането на ученици от семейства със затруднения, ученици без семейства, 

ученици с отклонения в социалното си поведение. Част от работата на класния 

ръководител е да формира у учениците  култура за цялостна представа на света, 

обществото, социалните отношения и мястото на отделната личност като член на 

общността; да работи за подобряване на дисциплината в училище и намаляване броя на 

безпричинните отсъствия; да изгражда у ученика социални качества, умения да общува 

и да цени това, което му предоставя училището; да работи и да набелязва мерки за 

осъществяване на дейности за намаляване проявите на агресия сред учениците.  

1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца. 

Образователната интеграция на ромите може да се реализира ефективно, само 

когато от най-ранна възраст децата и учениците имат достъп до качествено 

образование и обучение и когато този процес е в симбиоза с внедряване на нови 
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подходи и иновативни форми на обучение и мерки за мотивиране и стимулиране. Това 

е предпоставка за успешната им реализация във всеки последващ аспект от живота: в 

професионален план, в семейството и в социалните взаимоотношения на всички нива. 

1.2.1.Дейности по обхващането и задържането на децата в училище от рисковите 

групи и особено от ромската общност, здравно и сексуално образование, превенция на 

ранните бракове, по подготовка за отговорно родителство и т.н. 

От месец януари 2013 год. в община Брезник е реализирана социалната услуга 

„Здравен медиатор” – ефективен модел за подобряване достъпа на ромите до здравните 

и социалните служби и има назначен „Здравен медиатор”, който: 

- наблюдава бременните жени по време на бременността и своевременна 

хоспитализация на родилките 

- провежда беседи за начините за предпазване от нежелана бременност и опасностите 

от ранните и родствени бракове 

- провежда на кампании за имунизиране на населението, особено на децата с непълен 

имунизационен статус 

- издирва на деца без личен лекар и разясняване пред родителите им важността за 

регистрирането им. 

- провежда беседи и разговори с младите майки за значението на имунизациите и 

мотивирането им за редовното им прилагане, както и имунизацията за превенция на 

злокачествени заболявания и хронични заболявания 

- информира ромското население за здравно осигурителните им права и задължения. 

Медиаторът оказва активно съдействие в работата на МКБППМН и в усилията 

на личните лекари за обхващане на бременните жени, за подготовката им за отговорно 

родителство и за повишаване на сътрудничеството между институциите и ромите. 

1.2.2.Работа с ромски лидери и семейства. 

В училищата на територията на община Брезник с годините е натрупан опит в  

ежедневната работа с деца от етническите малцинства, създадени са условия за 

равнопоставеност, организират се  различни форми  за подпомагане на културните 

изяви  на децата от етническите малцинства. Съвместно с общината се осъществяват 

форми за ефективна работа с родители, които възпрепятстват децата си да посещават 

детската  градина.  

 1.3. Превантивна работа с родителите – конкретни дейности и резултати. 

В резултат на целогодишната работа с родителите на децата от ромския етнос, на 

територията на община Брезник няма необхванати и неучещи деца и ученици до 16-

годишна възраст и само 8 ученици са отпаднали от СОУ „В. Левски” гр. Брезник. 

            1.4. Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми. 

            1.4.1. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, 

съгласно препоръките в Писмо № 96 / 21.12.2006 г. на ЦКБППМН. 

 Програмата за превенция на насилието и агресията сред учениците е 

приета на заседание на МКБППМН за 2015 г., която се актуализира за 

всяка следваща година.  

През 2015 г. в МК е разгледано едно възпитателно дело за сбиване на съученици, 

с които веднага е започнала корекционно-възпитателна работа. 

 Общинска програма за закрила на детето в община Брезник за периода 

01.01.2015 г. – 31.12.2015 г. 

Институциите  включили се за реализиране на програмата са: Община Брезник, 

Отдел „Закрила на детето” при Дирекция „Социално   подпомагане”, РУ „Полиция” – 

гр. Брезник, учебни заведения и др. Приоритетите на програмата включваха намаляване 
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на детската бедност и създаване на условия за социално включване на децата, 

осигуряване на равен достъп до качествена предучилищна подготовка и училищно 

образование на всички деца, подобряване здравето на децата, насърчаване участието на 

децата в процесите на вземане на решения, защита на децата от всякакви форми на 

злоупотреба, насилие и експлоатация, развитие на способностите на детето, 

подобряване на управлението на системата за закрила на детето, спорт, култура,  

свободно време и развитие на способностите на детето. 

В изпълнение на  общинските програми  са реализирани следните дейности:                                                        

- Прилагане на социални услуги по превенция на рисковете в семейството и 

социални услуги за реинтеграция в биологичното семейство и в семейство на 

осиновители; 

- Прилагане на приемната грижа, с цел ползване на услуги за грижа в семейна среда  

за децата, които временно или по-продължително не могат да бъдат отглеждани от 

своите семейства; 

- Съдействие на образователните институции за обхващане в училище на 

подлежащите на задължително образование деца и ограничаване на отпадането от 

училище на деца в риск. 

- Прилагане координационен механизъм за идентифициране и работа с необхванати 

и отпаднали от образователната система деца. 

- Извършване на проверки по сигнал за нарушаване на правата на детето в 

образователните институции; 

- Осигуряване на превантивна дейност по  информационни кампании за 

здравословни грижи и профилактика 

- Насърчаване на отговорното родителство, социална работа за придобиване на 

родителски умения за отглеждане и възпитание на децата. 

- Провеждане на информационни кампании за здравословно хранене и начин на 

живот. 

- Разширяване обхвата на обучение по правата на човека и правата на детето в 

средното образование. 

- Популяризиране дейността на органите за закрила и доставчици на услуги, 

свързани с предотвратяване на риска от насилие спрямо деца. 

- Прилагане на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи 

на деца, жертви на насилие. 

- Провеждане на срещи с родители на деца, извършители на противообществени 

прояви, с цел консултиране и повишаване на родителския капацитет. 

- Насърчаване участието на всички деца в областта на изкуството, спорта и туризма. 

 РЕЗУЛТАТИ:  

 Повишено качество на образование на децата и учениците в уязвимо социално-

икономическо положение; 

 Повишена здравна и екологична култура на децата, учениците и младите хора, 

включително и в ромския квартал; 

 Повишена правна култура на децата и техните родители. 

1.4.2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните.  

На територията на Общината за 2015 няма  непълнолетни, които са извършили 

тежки престъпления, а непълнолетните с асоциално поведение намаляват, което е 

резултат от професионалната работа на членовете на МКБППМН. 

 

mailto:obshtina_breznik@abv.bg


 
 
 
 

 
ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

гр. Брезник, обл. Перник, ул.”Елена Георгиева “ № 16,  

тел.: 07751/24-34, факс: 07751/38-45, е-mаil: obshtina_breznik@abv.bg, www.breznik.info                             
 
 
 

6 

 

Година Брой приложени 

програми за превенция и 

противодействие на 

детското асоциално 

поведение 

Брой лица, обхванати от 

инф. кампании за 

предотвратяване на 

асоциалното поведение 

сред децата 

Брой 

консултирани 

деца и 

семейства чрез 

МКБППМН 

2013 г. 1. Програма за превенция 

на насилието и агресията 

сред учениците 2013 г. 

2. Програма за дейността на 

МКБППМН през 2013 год. 

400 ученици 39 консултирани 

деца и 3 

консултирани 

деца със 

семействата им в 

КК на 

МКБППМН 

2014 г. 1. Програма за превенция 

на насилието и агресията 

сред учениците 2014 г. 

2. Програма за дейността на 

МКБППМН през 2014 год. 

350 ученици 35 консултирани 

деца и 4 

консултирани 

деца със 

семействата им в 

КК на 

МКБППМН 

2015 г. 1. Програма за превенция 

на насилието и агресията 

сред учениците 2015 г. 

2. Програма за дейността на 

МКБППМН през 2015 год. 

350 ученици 38 консултирани 

деца и 8 

консултирани 

деца със 

семействата им в 

КК на 

МКБППМН 

 

За повишаване нетърпимостта към непристойното поведение и проявите на 

насилие между децата в училище, на улицата и на обществени места, комисията 

поддържа непрекъсната връзка с директорите на училища и съгласува своята дейност с 

тази на училищните комисии. Периодично се актуализира информацията за 

криминогенната обстановка в района на учебните заведения и противообществените 

прояви сред учениците и се предприемат конкретни мерки; осъществява се контрол 

върху поведението на деца, застрашени от извършване на противообществени прояви; 

работи се   индивидуално и групово с проявени деца и родителите им в Консултативния 

кабинет за социална превенция към МКБППМН, изнасят се лекции по различни теми. 

 1.4.3. Задачи по Плана за действие за реализация на Националната стратегия за 

борба с наркотиците (2013 – 2018 г.) 
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Беше разработена и приета за изпълнение Общинска Програма за превенция и 

борба срещу злоупотребата с наркотични и психоактивни вещества. Дейностите по 

изпълнението й  се извършваха  от МКБППМН  съвместно с отдел за Закрила на детето, 

УКПППМН и органите на МВР и те  са: 

 - Запознаване на учениците с опасностите от наркоманиите, чрез провеждане на 

дискусии и беседи на тема: „Дрогата – търсена, преследвана и опасна”; „Алкохолът и 

тютюнопушенето”; „Психически зависимости сред учениците. Защо се прибягва до 

тях?”; „Полицай в училище” – часове за разясняване на вредата от употреба на 

наркотици; „Проектът на нашия клас - за живот без тютюн”. 

 - Запознаване на родителите с вредата от наркотиците и с видимите прояви на 

децата, употребяващи наркотични и психоактивни вещества.  

 - Изготвяха и се разпространяваха бюлетини : „Как да предпазим децата от 

наркотиците”, „Моето дете не взима наркотици – Сигурни ли сте?” и др. 

На територията на Община Брезник  няма регистрирани случаи на деца,     

употребяващи наркотични и психоактивни вещества, което е потвърждение за 

ефективната работа на членовете на Местната комисия за БППМН, следвайки 

Общинската Програма за превенция и борба срещу злоупотребата с наркотични и 

психоактивни вещества.  

        1.4.4. Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие 

на трафика на хора. 

        1.5.4.1. Издаване и разпространение на информационни материали по превенция 

на трафика на деца, с цел сексуална и трудова експлоатация. 

Борбата с трафика на жени и деца изисква продължителни усилия - най-вече за 

премахване на първопричините, като:  

 липсата на информираност; 

  бедността; 

  и липсата на икономически възможности. 
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няма 

Общинска 

Програма 

за 

превенция 

и борба 

срещу 

злоупотре

бата с 

наркотичн

и и 

психоакти

вни 

вещества 

Програма за 

дейността на 

МКБППМН за 

2015 г. и 

Общинска 

програма за 

закрила на 

детето за 2015 

г.  

350 

ученици 

50 броя 

брошур

и; 

50 бр. 

флайери 

2 инфор. 

кампании 

и 1 

програма 

за 

превенция  

350 

ученици 

Анкети в 

училищата 
350  
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В изпълнението на Програмата за дейността на МКБППМН за 2015 год. в КК са  

се разпространявали следните информационни материали: „Отвори очи! Трафик на 

хора – 10 отговора”  и „Наръчник за бягство от къщи – хватки само за момичета”, с цел 

превенция на трафика на хора и трудовата експлоатация. 

 1.4.4.2. Информационни кампании - Запознаване на всичките  ученици с 

опасностите от трафика на хора, чрез провеждане на дискусии и беседи на тема: 

„Трафикът на хора. Видове трафик. Как да се предпазим?” – 350 ученици. 

1.4.5. Мерки по превенция на противообществените прояви и престъпления, 

свързани с ЖП-транспорта, в съответствие с писмо №71/25.09.2007г. на ЦКБППМН  

В Община Брезник няма ЖП транспорт и обекти на БДЖ. 

 

2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно –възпитателна  

работа с ненавършили пълнолетие деца, които споделят идеи или принадлежат към 

организации с екстремистки или радикален характер. 

 На територията на община Брезник няма малолетни и непълнолетни, 

принадлежащи към радикални и екстремистки групи, няма фенове, извършващи 

насилие, мотивирано на расова, верска и етническа омраза и няма извършени 

криминални деяния по расистки подбуди, или като резултат на споделяне на 

екстремистки идеи, или членство в радикални групи, или организации, или футболни 

агитки (ултраси). 

 

 3. Конкретни мерки (дейности и инициативи), предприети по социална 

закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ. (чл. 10 от ЗБППМН). 

 3.1. Брой деца с противообществени прояви, насочени от МКБППМН към 

Дирекциите за социално подпомагане и Отдел „Закрила на детето” (ОЗД) за 

предоставяне на мерки за закрила и конкретни социални услуги. 

През 2015 г. са насочвани към ОЗД 3 деца с противообществени прояви. 

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

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени. 

На територията на общината за отчетния период няма деца настанени в СПИ и 

ВУИ, няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, в поправителни 

домове и няма условно осъдени  деца. 

3.3. Предложения за предсрочно прекратяване на престоя  във ВУИ, СПИ (брой, 

причини). Какви резултати са постигнати? 

 На територията на общината за отчетния период няма деца настанени в СПИ и 

ВУИ, няма малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, в поправителни 

домове. 

3.4. Участие на Секретаря на МК в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогическите съвети във ВУИ и СПИ.  

Секретарят на МК не е участвал в заседания по чл. 31, ал. 1 от ЗБППМН на 

педагогическите съвети във ВУИ и СПИ.  

3.5. Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и 

непълнолетни, пребиваващи в СПИ, ВУИ и ПД, приюти за безнадзорни деца и условно 

осъдени за продължаване на образованието,  уреждане на битови и социални проблеми; 

съдействие за намиране на работа. 

На територията на общината за отчетния период няма такива деца. 

3.6. Създаден ли е поименен регистър на всички неучещи и неработещи 

непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени в 
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съответствие с Указанието на ЦКБППМН! (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.) 

Не е създаден поименен регистър на неучещи и неработещи непълнолетни в 

общината, освободени от СПИ, ВУИ, ПД, както и на условно осъдени, в съответствие с 

Указание на ЦКБППМН   (Писмо № 73 от 25.09.2009 г.), поради факта че на 

територията на общината няма такива лица. 

 
Категории 

неучещи и 

неработещи 

непълнолетни 

Общ 

брой 

Брой продължили 

образованието си 

Брой на обхванати 

в обучения и 

програми за 

квалификация 

Брой на 

професионално 

консултирани и 

ориентирани 

Брой на 

започналите 

работа 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали СПИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

напуснали ВУИ 

0 0 0 0 0 

Неучещи и 

неработещи, 

освободени от ПД 

0 0 0 0 0 

Условно осъдени 0 0 0 0 0 

Осъдени на 

пробация 
0 0 0 0 0 

 

 

4. Как Местната комисия в общината се информира за условно осъдените и 

осъдените на пробация  непълнолетни?  

За отчетната 2015 година Секретарят на МКБППМН, чрез справка в съда е 

получила информация, че няма условно осъдени непълнолетни на територията на 

общината. 

По отношение на осъдените на пробация непълнолетни – няма непълнолетни 

осъдени на пробация за 2015 г. Информацията я получаваме директно от Областна 

служба „Изпълнение на наказанията” – Перник,  към Главна дирекция „Изпълнение на 

наказанията”, сектор „Пробация”, звено Брезник, тъй като  Секретарят на МКБППМН е 

член на Пробационния съвет към звено Брезник и присъства на заседанията. 

5. Брой случаи след условно осъждане на непълнолетни, при които съдът е 

информирал МКБППМН за организиране на възпитателни грижи? – няма такива 

случаи. 

6. Какво конкретно съдействие е указала МКБППМН на органите по 

образованието за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за 

тяхното неотпадане от училище? 

Местната   комисия   оказва  пълно съдействие   на   органите  на образованието 

за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното не 

отпадане от училище.  

На основание чл. 40, ал. 2 от ППЗНП Директорите на училищата уведомяват 

Кмета на общината за движението на ученици, подлежащи на задължително обучение, 

включително и на застрашените от отпадане ученици и за обхващане на подлежащите 

на задължително образование деца. В община Брезник тези Докладни записки от 

Директорите на училищата се получават от Секретаря на МКБППМН, който в 

общината изпълнява и длъжността Ст. Експерт по „Образование, култура, спорт, 

туризъм, вероизповедания здравни, социални и младежки дейности”. Родителите и  

децата в риск от отпадане се канят  в Консултативния кабинет на Местната комисия и с 

помощта на мултидисциплинарния екип се провеждат срещи-разговори и  
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корекционно – възпитателна работа с тях, установяват се причините и в голяма част от 

случаите, децата се връщат в училището. Това е практика от много години в община 

Брезник и смятам, че директорите на учебните заведения изцяло разчитат на Местната 

комисия, след като вече са изчерпали техните възможности по ППЗНП. 

  

ІІІ. Възпитателни дела 

1. Какви проблеми най-често имате при образуването и разглеждането на 

възпитателни дела? 

През 2015 година са образувани 12 и разгледани 11 възпитателни дела при 

спазване на чл. 11, чл. 12 и  чл. 13 от ЗБППМН. 11 възпитателни дела са  приключени.     

Възпитателно дело № 2/2015 г. – по отношение на непълнолетния Росен 

Емилов Андреев, живущ в гр. Брезник, ул. „Железна вода”, № 6, с ЕГН 9907023809 във 

връзка с   получена Преписка с вх. № 600/ от 06.04.2015 г. по описа на РП Брезник. 

 Възпитателното дело е образувано, но не е разгледано, тъй като с-во Андрееви 

са продали семейната си къща и са напуснали община Брезник. Не са се регистрирали 

по настоящ адрес и не сме установили контакт с тях, за да ги уведомим за 

възпитателното дело. Деянието, обект на възпитателното дело е извършено на 

30.12.2014 г. и на 30.06.2015 г. е прекратено на основание чл. 13б „възпитателно дело 

не се разглежда, а образуваното се прекратява, когато са изтекли 6 месеца от 

извършването на противообществената проява” от ЗБППМН. 

Не сме имали никакви проблеми нито при  образуването, нито при 

разглеждането и при прилагането на възпитателните мерки.  

 2. Конкретни случаи, когато представители на Д „СП” – ОДЗ не са участвали 

при разглеждането на възпитателни дела? -  Нямаме такъв случай, винаги присъства 

представител от Отдел „Закрила на детето”. 

3. Допуснати нарушения (вид и брой), констатирани от прокуратурата и съда 

при процедурите по образуването и разглеждането на възпитателните дела и налагане 

на възпитателните мерки по чл. 13 и мерките по чл. 15 от ЗБППМН.  

Няма допуснати нарушения, констатирани от прокуратурата и съда. 

4. Какви трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13, ал. 1 

от ЗБППМН срещате и какви са причините? 

 Нямаме трудности. 

5. Срещате ли трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 

от ЗБППМН? Причини за тях. 

През изтеклата 2015 година МКБППМН е наложила 2 мерки по отношение на 

родителите или лицата, които ги заместват по чл. 15, ал. 1, т. 1 от ЗБППМН.  

6. На колко деца през 2015 г. са разглеждани повече от едно възпитателно дело? 

– МКБППМН не е разглеждала повече от едно възпитателно дело второ възпитателно 

на едно и също дете. 

7. Прилаган ли е чл. 25 от ЗБППМН ( ако не е прилаган – защо)? 

През изтеклата 2015 година не е прилаган чл. 25 от ЗБППМН, тъй като всички 

решения на МКБППМН са изпълнявани. 

  

 ІV. Консултативни кабинети и центрове за социална превенция. 
1. Конкретно наименование на помощния орган  

Към Местната комисия за БППМН като помощен орган работи Консултативен 

кабинет за социална превенция. 

2. Кратко описание на дейността на центъра (кабинета) 
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Дейността на  Консултативен кабинет за социална превенция. Се състои в: 

2.1. Корекционно – възпитателна дейност, в изпълнение на чл. 41, ал. 1 и ал. 2 от 

ЗБППМН: 

Дейността се осъществява чрез провеждане на психологични, правни, 

педагогически и др. консултации, срещи, разговори и беседи на членовете на КК с 

малолетните/ непълнолетните, техните родители или лицата, които ги заместват, с 

която се цели: 

- откриване и отстраняване на рисковите фактори, водещи до  

извършването на противообществени прояви или престъпления: неблагоприятна 

семейна и приятелска среда, бягства от дома, непосещаване на училище, наличие на 

вредни навици, тютюнопушене, употреба на алкохол,  наркотични вещества и др.; 

- изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация; 

- съдействие при осъществяването на необходимото взаимодействие с различни 

институции; 

- съдействие за правилното организиране на свободното време. 

2.2. Индивидуална консултативна дейност в изпълнение на възпитателните мерките по  

чл. 13, ал. 1, т. 3 и мерките по чл.15, ал. 1, т. 2 от ЗБППМН: 

Дейността се осъществява в зависимост от конкретните потребности на лицата при 

различните специалисти – психолог, юрист и педагог, а при възможност се провеждат 

психологични или психиатрични изследвания. С тази дейност се цели: 

- преодоляване на отклоненията в поведението ; 

- нормално физическо и психическо развитие на малолетния/ непълнолетния; 

- социална адаптация; 

- съдействие за добри отношения между родители и деца; 

- консултации с родителите по въпросите на възпитанието. 

2.3. Професионална помощ и подкрепа могат да получат и деца, които не са с наложени 

мерки от МКБППМН, но съществува сериозна опасност за тяхното възпитание и 

развитие, насочени от различни институции – О „ЗД”, УКППМН, ИДПС и др. 

2.3. Насочване и съдействие е предвидено и за деца, пребиваващи в СПИ, ВУИ, 

поправителен дом или освободени от там, условно осъдени или предсрочно 

освободени, ако има такива на територията на община Брезник. 

Горепосочените дейности се извършват безплатно и при пълна поверителност. 

При осъществяването на своята дейност членовете на КК се ръководят от принципите 

на законност, отговорност, координация, подкрепа, емпатия и уважение към личността 

на малолетния/ непълнолетния, неговите родители или лицата, които ги заместват.  

     Консултативният кабинет подпомага МКБППМН при изпълнение на задачите 

визирани в чл. 10, ал. 1 от ЗБППМН, свеждане до минимум противообществените 

прояви на учениците.  Продължава информирането за възможностите на  

Консултативен кабинет за социална превенция и услугите, които предлага. Като цяло 

приоритет в работата  на кабинета е превантивната дейност, той е в помощ при 

разрешаването на различни случаи, усвояване на умения за общуване между деца в 

риск и техните родители.   Провеждани са нееднократни  срещи и разговори с деца и 

родители за решаване на проблеми, свързани с отсъствия от училище, проблеми с 

възпитанието и оказване подкрепа на семейства. След провеждане на срещата всяко 

едно дете се е следяло по-отблизо за по-нататъшното му развитие в училище.  

3. Брой приведени в изпълнение мерки, чрез центровете и кабинетите: 

3.1. По чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН - през 2015 г. – едно дете. имаме наложена 

възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 3 „задължаване да участва в консултации, 
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обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението” на едно дете, 

което е насочено към КК. 

3.2. По чл. 15 от ЗБППМН – през 2015 г. нямаме наложена мярка по чл. 15, ал. 1, 

т. 2 „задължаване да посещават специално организирани беседи и консултации по 

въпросите на възпитанието”. 

4. Брой случаи, при които изпълнението по чл. 13, чрез КК са се оказали 

резултатни за неизвършването на нови противообществени прояви? -  Един случай -  

горецитирания и множество други по желание на родителите,  организирани чрез 

покана. 

5. Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо родителите по чл. 

15, чрез КК са се оказали резултатни за позитивна промяна? – Няма насочени родители 

по чл. 15 от МКБППМН. 

6. Брой насочени деца превантивно от МКБППМН към КК?  

Превантивно от местната комисия към КК са насочени и заведени 8 деца с 

родителите си и множество консултации с деца, насочени от УКПППМН, от 

директорите на училищата, от О”ЗД”, от ИДПС и т.н. Дейността с тях се е 

осъществявала, чрез провеждане на срещи, разговори и беседи на обществените 

възпитатели с малолетните и непълнолетните, техните родители или лицата, които ги 

заместват, с които се е целяло да се открият и отстранят рисковите фактори, водещи до 

извършването на противообществени прояви или престъпления: неблагоприятна 

семейна и приятелска среда, бягства от дома, непосещаване на училище, наличие на 

вредни навици, тютюнопушене, употреба на алкохол,  наркотични вещества и др., 

оказвало им се е съдействие за правилното организиране на свободното време, за 

изграждане и поощряване на подходяща ценностна ориентация и т. н. 

7. Брой родители, превантивно насочени към КК? – Няма. 

8. Брой деца, консултирани в КК освен в изпълнение на мярката по чл. 13, ал. 1, 

т. 3? 

През 2015 година имаме наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал. 1, т. 3 

„задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на 

отклоненията в поведението” на едно дете, което е насочено към КК. За отчетния 

период през Консултативния кабинет за социална превенция са преминали 8 деца с 

родителите си, чрез покани за разговор и множество деца и родители по собствено 

желание, които са били консултирани от специалисти. КК осигурява на децата и 

техните родители висококвалифицирана помощ и знания за девиациите в поведението, 

за социалните патологии – проституция, скитничество, опасности от рисково 

поведение, конфликти в семейството, прояви на агресия и насилие и запознаване на 

родителите с вредата от наркотиците и с видимите прояви на децата, употребяващи 

наркотични и психоактивни вещества. 

9. Брой родители, консултирани в КК освен мярката по чл. 15, т. 2? - 8 случая, 

чрез покани, в който децата и родителите им  са консултирани от специалистите. Освен 

тези в КК са консултирани и още 46 деца през І 
- ия

 учебен срок на учебната 2015/2016 г. 

и 30 деца през  ІІ 
- ия

 учебен срок на учебната 2014/2015 г., заедно с родителите им. 

10. Какви проблеми в дейността на КК срещате? – Няма проблеми. 

 

V. Обществени възпитатели 
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1. Какъв контрол конкретно върху дейността на обществените възпитатели 

съгласно ЗБППМН, отчетността по Наредба № 2 на Председателя на ЦКБППМН  и 

Статута на обществените възпитатели е упражняван?  

 Към Местната комисия за БППМН гр. Брезник през 2014 год. работиха четирима 

обществени възпитатели, които изпълняват функциите и задълженията си, предвидени 

в чл. 43 от ЗБППМН и Статута на обществения възпитател и се отчитат ежемесечно  

пред МКБППМН съгласно чл. 42, ал. 3 от ЗБППМН. Работата им се ръководи и 

контролира от МКБППМН съгласно чл. 42, ал. 2 от Закона за БППМН. 

  За целта при всеки отчетен период обществените възпитатели са представяли 

план за работа, отчет от извършената работа  и постигнатия резултат до момента, 

удостоверения за действително установени срещи с класни ръководители, родители и 

пр. по образец и протоколи от тези срещи. На всяко тримесечие секретарят е провеждал 

среща с обществените възпитатели, с цел актуализиране на тяхната работа, при нужда 

са правени и забележки за коригиране на дейността им. От своя страна възпитателите 

са споделяли за проблеми относно работата си. Осъществяваният  възпитателен надзор 

беше прекратен в някои от случаите, където определеният срок за възпитателен надзор 

беше изтекъл или където нуждата от такъв надзор по предложения на обществения 

възпитател отпадне, поради трайна промяна в поведението или поради навършване на 

пълнолетие. 

 През 2013 г. се въведе и КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА на малолетни и 

непълнолетни в системата на комисията за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните, което продължи и през 2015 г. Този вид карта е 

попълнена от всички обществените възпитатели за всички деца – извършители на 

противообществена проява, което е един усъвършенстван инструмент за оценка от 

повторно извършване на противообществена прояви и  заслугата е изцяло на г-н 

Константин Томанов – Секретар на ЦКБППМН.   

Обществените възпитатели са подбрани в зависимост от професионалния им 

опит, от личностните им качества и от морала им. Самото определяне на възпитатели е 

ставало след гласуване от членовете на комисията на пленарните заседания, без да са 

провеждани конкурси за обществени възпитатели. 

Съгласно Статута на обществените възпитатели и ЗБППМН контрол върху 

дейността им се извършва от секретаря на МКБППМН и от Председателя на 

МКБППМН. 

2. Какви проблеми среща МКБППМН при изразходване на средствата за 

 

 

Година 

Плануван брой 

общ.възпитатели, 

утвърдени от МФ 

по Закона за 

държавния 

бюджет 

Реално усвоени 

бройки общ. 

възпитатели за 

съответната 

година 

Изразходвани  

средства по 

Наредба №2 на 

ЦКБППМН 

 

 

 

2015 

 

 

5 

 

5 

 

11 400.00 лв. 

 

2016 

 

 

5 

 

 

                                                                                                                                               

 

Прогноза за 2017 

 

5 
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материално стимулиране на обществените възпитатели? 

Средствата по Наредба № 2 на обществените възпитатели се изплащат чрез 

Граждански договори и на базата на ежемесечни Заповеди, предложени от Секретаря 

на МКБППМН и одобрени от Кмета на Общината. 

МКБППМН не е имала никакви проблеми при изразходване на средствата за 

материално стимулиране на обществените възпитатели. 

3. Колко и какви квалификационни дейности са проведени с обществените 

възпитатели? – През 2015 г. на ниво община, респ. МКБППМН не са организирани 

квалификационни дейности, но част от обществените възпитатели са участвали в 

националното обучение в гр. Хисар организирано и проведено от ЦКБППМН. 

4. Има ли случаи на намеса от  кметове на общини и  други лица, извън 

Местната комисия в подбора и определянето на обществените възпитатели?  

През 2015 г. не сме имали случай на намеса от страна на  кмета и зам. кметовете 

на общината или други лица, извън членовете на Местната комисия.  

 

VІ. Контролна дейност на местната комисия 

1. Какъв контрол е упражняван от местната комисия, спрямо намиращите се на 

територията на общината ДПС, СПИ, ВУИ, ПД,  ДВНМН, приюти за безнадзорни деца.  

На територията на общината нямаме нито една от изброените по-горе 

институции за настаняване на деца – СПИ, ВУИ, ПД и др. И през тази година продължи 

доброто взаимодействие на комисията с ДПС, Отдела „Закрила на детето”, 

Училищните комисии за превенция на противообществените прояви на ученици, 

директорите на училища. Борбата срещу противообществените прояви на малолетните 

и непълнолетните изисква целенасочено включване на основните педагогически 

фактори, семейството и обществото, за преодоляване на всякакъв вид противоправно и 

агресивно поведение. 

2. Какъв контрол е упражняван върху дейността на настойниците и 

попечителите. Какво е констатирано и какви са резултатите? В дейността на 

МКБППМН имаме само един случай на настойник на дете – неговата баба по бащина 

линия. Детето е в риск и има назначен обществен възпитател, който е в  много преки 

взаимоотношения с настойника и резултатите са положителни. 

3. Упражняван ли е контрол върху режима и условията на работа, установени за 

непълнолетни? Констатации и резултати. Да, не са установени никакви нарушения. 

4. Колко на брой и какви проверки са извършени самостоятелно или съвместно с 

други органи проверки за посещаване на малолетни и непълнолетни в питейни и 

хазартни заведения, дискотеки, барове, нощни и интернет клубове след определения 

вечерен час? 

Контролната дейност на територията на община Брезник се осъществява чрез 

утвърдена мобилна група към Местната комисия за БППМН, състояща се от 

представители на всички институции, занимаващи се с деца на територията на 

Общината, в която са включени и петимата обществени възпитатели. Тази мобилна 

група  периодично осъществява контрола на питейните и увеселителни заведения и 

компютърните клубове по спазването на Наредба №1 на Общинския съвет, чрез 

Заповед на Кмета. Мобилната група контролира и посещаването от малолетни и 

непълнолетни на питейните заведения и интернет клубовете след определения вечерен 

час. Извършени са няколко проверки за отчетния период и не са установени 

нарушения.  

5. Какво е участието на МК в обходи на мобилни групи за установяване на 
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скитащи и просещи деца и т.н.? 

Секретарят на МК участва във всички мобилни групи и екипи, действащи на 

територията на общината съвместно със социалните работници от О „ЗД”, ИДПС и др. 

представители на местните институции. 

6. Какви проблеми среща МК при осъществяване на контрола? 

Не сме имали никакви проблеми при осъществяване на контролната си дейност.  

7. Сезирани ли са компетентните органи при нарушения? – Секретарят на МК 

взема участие в предприемането на различни предписания по отношение на 

констатираните случаи, много от които се препращат за консултации в Консултативния 

кабинет за социална превенция. 

VІІ. Какви предложения е направила МК пред местни и централни органи 

по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността и 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и тяхната 

социална защита и развитие. 

Не са правени предложения през 2015 г. от МКБППМН. 

VІІІ. Взаимодействието на Местната комисия за БППМН. 

Посочете по-важните мероприятия, организирани по социално-превантивната  

и корекционно-възпитателната дейност на територията на общината със следните 

органи и организации: 

1. Инспекторите на ДПС. 

Традиционно добра е съвместната работа с ДПС. Всички справки се представят 

навреме, периодично се поднася информация за структурата, динамиката и 

тенденциите в развитие на детската престъпност. През годината се осъществяваха 

непрекъснати контакти с инспектор ДПС, свързани с обмен на информация, коментари 

относно конкретни случаи, организиране на възпитателна работа в училищата на 

територията на общината. 

2. Органите по образованието. 

          И през 2015 год. Местната комисия продължи съвместната си дейност с 

педагогическия съветник и училищните  ръководства. Директорите на учебните 

заведения сезират общината, респективно  МК  за асоциални прояви, извършени от 

малолетни и непълнолетни, относно родители, проявили нехайство към отглеждането и 

възпитанието на децата си. УК са представили на МК отчет за извършената работа през 

учебната 2014/2015 год., както и план за работата през учебната 2015/2016 год.      

Педагогическият съветник на СОУ „В.Левски” е член на МК и като такъв той е  

съпричастен към цялостната дейност на комисията. 

3. Дирекциите за социално подпомагане /отдели за закрила на детето/. 

             Специалисти от отдел „Социална закрила” и инспектор ДПС са изнасяли 

многократно лекции и са провеждали  беседи с ученици от различни възрасти по 

проблеми свързани с насилието и агресията между учениците, трафика на хора, 

противообществените прояви и др.  

Съвместно със социалните работници от ОЗД се обсъждат нуждаещите се от 

закрила деца, които живеят в рискова среда и деца, за които се явява необходимост за 

извеждане от средата, също  и за нуждаещите се от конкретно-битови и образователни 

услуги. 

4. Съд, прокуратура, следствие. 

С тези институции комуникираме в писмена форма, що се отнася до непрекъснатия 

поток от постановления за отказ да се образува наказателно производство и 

насочването им към МКБППМН за налагане на възпитателни мерки. И отново в 
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писмена форма подаваме информация до Районната прокуратура за дейността на 

МКБППМН. Ежегодно се подава информация на Районната прокуратура за Плана за 

контролната дейност на община Брезник през учебната година и протоколите от 

проверките по училища, касаещи задължителната предучилищна подготовка на децата 

и задължителното училищно обучение на учениците до 16-годишна възраст и обхват и 

задържане на подлежащите деца и ученици.  

5. Какви проблеми конкретно срещате с всяка от посочените институции при  

осъществяване на взаимодействието?  

Местната комисия за БППМН – община Брезник  работи  в екип и в пълен синхрон 

с всички организации и институции, намиращи се на територията на Общината и 

работещи с и за деца : Детска педагогическа стая; Отдела за Закрила на детето; 

Училищните комисии за ПППМН; Бюро по труда; Народно читалище “Просвещение 

1870”; Обединен спортен клуб; Център за интегрирано обучение гр. Перник; Районна 

прокуратура и др. 

Осъществява се непрекъснато взаимодействие в посока превантивна дейност; 

решаване на възникнали проблеми; откриване на малолетни и непълнолетни, които се 

нуждаят от помощ, грижа и социална подкрепа; предприемане на мерки за защита, 

развитие и реализация; осигуряване на консултации на деца и родители. 

Съществува координиране на всички социално – педагогически фактори на 

територията на Общината в борбата срещу насилието, престъпността, защита правата 

на децата, утвърждаване на дейности, алтернативни на асоциалното и девиантно 

поведение, превенция на наркомания , тютюнопушене и алкохол. По-важните 

мероприятия, организирани съвместно с другите институции на територията на община 

Брезник по социално-превантивната дейност са проведените са АНТИСПИН 

инициативи: ученически изложби, специализирани лекции в общинските училища за 

същността на болестта, нейното разпространение и предпазните мерки.  

Периодично се провеждаха срещи по проблема на насилието сред учениците в 

училищата с Директорите на училищата, Инспектора ДПС, педагогическия съветник, 

отдела “Закрила на детето”,  с цел да се повишат компетенциите и практически умения 

за оценка на риска от насилие, също и да се повиши ролята на УКБППМН в работата 

по превенция на насилието. Периодично се  информираше  местната власт за 

проблемите на насилието над деца на територията на Общината. Увеличен е броя на 

информираните семейства относно рисковете, които крие насилието над деца и 

предприемане мерки за закрилата им. 

 

ІХ. Квалификационна дейност на МКБППМН 
1. Брой организирани обучителни семинари от общинската комисия. – Не са 

организирани през 2015 г. 

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

3. Какво е участието на секретаря МКБППМН (председателя й и членовете на 

комисията) в квалификационните форми на ЦКБППМН и други организации? 

Секретарят на МКБППМН, заедно с  Инспектора ДПС и двама от обществените 

възпитатели са  участвали  в Националното съвещание – обучение в гр. Хисар през 

2015 год., след което на заседание на МКБППМН са разгледани и обсъдени темите с 

членовете на комисията.  

Х. Планувани за 2014 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на  

ЦКБППМН за възнаграждение на членовете на МКБППМН. 
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Изразходваните средства по Наредба № 3 на ЦКБППМН за 

възнаграждения на членове на МКБППМН за 2015 г. са 1 760.00 лв., не е 

имало никакви проблеми при финансиране на дейностите.  
ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на  

МКБППМН  община Брезник за 2017 г. представяме проект за необходимите 

средства  по следните показатели. 

 

Численост 

обществени 

възпитатели 

(брой) 

Средства по 

Наредба №2 

(лева) 

Средства 

по 

Наредба 

№3 

(лева) 

Средства за 

издръжка на 

МКБППМН 

(лева) 

Средства 

за 

центрове и 

кабинети 

(лева) 

ВСИЧКО 

(лева) 

5 

16 990.00  

(вкл. осиг. вн. 

2 590.00) 

3 540.00 

(вкл.осиг. 

вн. 540.00) 

2 000.00 2 420.00 24 950.00 

 

 Имена , адреси  и телефони за връзка : 

 Председател на МКБППМН: Мария Добревска - Зам. Кмет на Община 

Брезник 

                                                       Тел.: 07751/ 38 05; 07751/ 24 34 

                                                       GSM: 0885568323 

                                                       е-mail: dobrevska_m@abv.bg 

 

 И. Д. Секретар на МКБППМН : Наталия Първанова 

                                                       Тел.: 07751/38 56  

                                                       GSM: 0883 333 112 

                                                       е-mail:obbreznik_nparvanova@abv.bg 

 

 Инспектор ДПС: Пламен Георгиев 

                                                      Тел.: /07751/ 21 51 

           GSM: 0895417178 

 Гл. социален работник  О “ЗД”:  Емилия Мартинова 

                                                      Тел.:/07751/ 21 95 

 Консултативен кабинет за социална превенция към  

МКБППМН гр. Брезник, пл. „Девети септември”, №1,  

           Тел.: 07751/38 56 

 

 

Изготвил: 

Наталия Първанова, Ст. експерт „ОКВСТЗСМД”  ………   03.02.2016 г. 
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