
 

 

 

 

 

ОБЩИНА  БРЕЗНИК 

 

ОТЧЕТЕН    ДОКЛАД 
 

За дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните към Община Брезник 

през 2018 година 

  

І. Организационно състояние на Местната комисия за борба срещу  

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 1.  Законосъобразност на състава (включени ли са длъжностните лица 

по чл. 6, ал. 2 от ЗБППМН).  

Съставът на Местната комисия за БППМН е определен  със Заповед № 

1292/23.11.2015 г., изменен със Заповед № РД_2-1005/01.12.2017 г. на Кмета на 

Община Брезник и включва представители на: Отдела по Закрила на детето, полицията, 

педагози от учебните заведения, психолог, педагогически съветник, Гл. юрисконсулт на 

община Брезник, Ст. експерта по образованието в Общинската администрация и 

Председателя на МК – Зам. кмета на Община Брезник.                     

2. Секретар съгласно чл. 6, ал. 3 от ЗБППМН – щатен или нещатен; на служебни 

(ПМС 51/2006 г.) или по трудови правоотношения. 

От м. октомври 2011 г. задълженията на Секретаря на комисията се изпълняват 

от служителя в общ. администрация на длъжност Ст. експерт  „ОКВСТЗСМД”.   

Към Местната комисия работят четирима, обществени възпитатели и един 

психолог, които имат необходимата  квалификация, подготовка и опит, съгласно 

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

 
 

ІІ.   ДЕЙНОСТ НА КОМИСИЯТА. 

1. Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в 

изпълнение на следните области на дейност? 

1.1. Ранна превенция на малолетни и непълнолетни.  

1.1.1. Съвместни проведени дейности с училищата (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове):  

В училищата на територията на Община  Брезник МКБППМН съвместно с 

училищните комисии по превенция и 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. 

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. 

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

МКБППМН, със социалните работници от О„ЗД” са провели множество дискусии, 

обсъждания и ролеви игри, в продължение на отчетната година. 
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1.1.2. 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. 

В изпълнение на чл. 4, буква „б“ на РМС № 373/05 юли 2017 г. на територията 

на общината са създадени два екипа за обхват, лицата от общинска администрация – 

Брезник, които да участват в двата екипа за съвместна работа на институциите за 

обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна 

предучилищна и училищна възраст, както следва: 

- В Първи Екип за обхват, с район на компетентност: гр. Брезник – с. Брезнишки 

извор – с. Режанци – с. Гърло – с. Долни Романци – с. Конска – с. Муртинци – с. 

Садовик – с. Ребро – с. Видрица, г-жа Мария Добревска – Зам. Кмет на община Брезник 

/ gsm: 0885568323, e-mail: dobrevska_m@abv.bg/, със заместник: г-жа Наталия 

Първанова – ст. експерт „ОКВСТЗСМД“ в община Брезник / gsm: 0883333112, e-mail: 

obbreznik_nparvanova@abv.bg/. 

- Във Втори Екип за обхват, с район на компетентност: с. Ноевци – с. Бегуновци 

– с. Велковци – с. Гигинци – с. Долна Секирна – с. Кошарево – с. Слаковци – с. Сопица 

– с. Непразненци, г-жа Наталия Първанова – ст. експерт „ОКВСТЗСМД“ в община 

Брезник / gsm: 0883333112, e-mail: obbreznik_nparvanova@abv.bg/, със заместник: г-н 

Асен Иванов Асенов – кмет на с. Ноевци /тел. : 07753 / 2210; gsm: 0879803258/ 

 

1.1.2.1. Брой посетени семейства на деца, подлежащи на образование от 

МКБППМН (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Общо посетени семейства на деца, подлежащи на образование – 30 бр. 

1.1.3. Работа с педагогическото ръководство. 

МКБППМН работи в тясно сътрудничество с директорите на учебните 

заведения в община Брезник. Чрез тях получаваме своевременна информация за деца и 

ученици с рисково поведение или деца от семейства със сериозни образователни, 

личностни проблеми и проблеми, свързани с адаптирането им.  

 

Таблица 1. 

Брой 

срещи 

Брой 

обучения 

Теми Брой заявки към МКБППМН 

за консултиране на деца и 

родители 

2 2 Насилието в училище 

и извън него” 

0 

1 1 „Асоциални прояви и 

последствията от тях” 

0 

1 1 „Проблемни деца в 

приемни семейства” 

1 

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

1.1.4. 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) 

Брой участия в обучения по 

превенция на МКБППМН 

Теми 

4 0 0 
 Забележка: Попълнете на компютър. Ако е  необходимо, добавете редове. 

1.1.5.  Взаимодействие с Обществените съвети към училищата. Представете 

данни (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Общественият съвет е форма на граждански контрол в образованието. Той 
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включва в състава си по един представител на финансиращия орган, а именно 

Председателя на МКБППМН и зам. кмет е член на ОС на СУ „В. Левски”, а ст. 

експерта е член на ОС на ОУ „ Хр. Смирненски”. Чл. 269, ал. 1, т. 2 от ЗПУО дава 

право на Обществения съвет да участва в работата на Педагогическия съвет при 

обсъждане на програмите за превенция за ранното напускане на училище и програмата 

за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от 

уязвимите групи. Именно в тази посока е насочена съвместната работа на МКБППМН и  

Обществените съвети към двете училища на територията на община Брезник. Засилена 

е ролята на родителите в дейността и развитието на учебното заведение. Осигурена е 

възможност финансиращият орган да упражнява постоянен мониторинг върху 

дейността, приходите и разходите. Дава възможност на учениците да се включат в 

процеса по взимане на решения. ОС: 

- участва в работата на ПС при обсъждането на програмите за превенция на ранното 

напускане на училище и за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на 

учениците от уязвими групи 

- участва в предприемането на мерки, относно безопасността и благополучието на 

децата и т.н. 

  

1.2. Превантивна работа с родители, настойници и попечители. 

1.2.1. Брой и вид дейности за контрол и подпомагане на родители, 

настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата 

си. 

Таблица 3. 

Участници Брой дейности Вид дейности (срещи, обучения, консултации) 

Родители 2 консултации 

Настойници   

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

1.2.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество или 

попечителство. 

Таблица 4. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

1.2.3. Брой образователни,
2
 социални

3
 и здравни

4
 мероприятия

5
. 

Таблица 5. 

Брой 

образователн

и 
мероприятия 

Теми Участниц

и 

родители 

Участниц

и 

малолетни 

Участници 

непълнолетн

и 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМ

Н 

1 Какво ни 15 63 48 0 

                                                      
2
 Отбелязват се дейности, свързани с образованието и/или кариерното ориентиране на 

подрастващите, например: „Аз искам да уча”, „Развитие на мотивацията за постижения”, „Обучения на 

деца с хиперактивност или СОП”, ,,Познатите и непознатите професии”. 
3
 Представят се дейности, свързани със социалната среда: 1) поведение (агресия, пример: ,,Без 

агресия”; насилие, пример: ,,Без насилие в училище”; тормоз, пример: ,,Не на тормоза в класната стая”; 

конфликт, пример: ,,Без конфликти в училище”; противоправно поведение; толерантност, пример: 

,,Толератност и съпричастност”); 2) културни (за 1 март, 3 март, 1 юни, 1 ноември и  други имащи 

отношение към празник на града или училището), пример: ,,Роден край”, ,,Приятелството“, ,,Ценности“, 

,,С любов и грижа към животните”, ,,Игри и забавления  с връстници"; и 3) превенция на ранни 

бракове и отговорно родителство. 
4
 Маркират се дейности, свързани със здравното образование, сексуалното образование, спорта. 

Тук не се представят дейности, свързани с превенция на алкохол, наркотици и тютюнопушене. 
5
 Под названието „мероприятия” във всички таблици в отчета се отбелязват дейности, които не са  

обучения, не са стратегия, не са програма или проект. 
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казват 

етикетит

е на 

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

Таблица 6. 

Брой социални 

мероприятия 

Теми Участни

ци 

родители 

Участниц

и 

малолетн

и 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 Общински 

спортен 

празник 

0 250 86 1180.00 лв. 

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

Таблица 7. 

Брой 

здравни 

мероприят

ия 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 Превенция 

на вирусните 

заболявания 

4 150 82 0 

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

1.3.  Дейност  по  изпълнение  на  национални  и  общински  планове и 

програми: 

1.3.1. Национални стратегии. 

Таблица 8. 

Брой 

национални 

стратегии 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

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

1.3.2. Общински стратегии и програми за превенция на насилието между 

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

председателите на МБППМН. 

Таблица 9. 

Брой 

общински 

стратегии и 

програми 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 Програма за 

превенция на 

насилието и 

агресията 

сред 

учениците 

0 244 95 0 

1 Общинска 

програма за 

закрила на 

детето 

8 244 95 0 

1 Програма за 

дейността на 

МКБППМН 

10 278 123 0 
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1 Общински  

план за  

младежките 

дейности 

2018 г. 

24 0 82 0 

1 Общински 

план за 

действие за 

интегриране 

на  ромите и 

гражданите в 

уязвимо 

социално-

икономическо 

положение в 

община 

Брезник 2016-

2018 г. 

42 61 33 0 

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

1.3.3. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и 

непълнолетните, преминали през програми за превенция и информационни 

кампании. 

Таблица 10. 

Общ брой деца, обхванати от 

информационни кампании за 

предотвратяване на асоциалното 

поведение 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

2 81 40 0 
Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблици 9 и 11. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове). 

Таблица 11. 

Брой реализирани програми за 

превенция и противодействие на 

детското асоциално поведение 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

0    
Забележка: Представят се данни, които не попадат в Таблица 9.. (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове). 

 

1.3.3.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от 

ЗБППМН) и родителите им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за 

социална превенция или Консултативния кабинет). 

Таблица 12. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

1  1 
Забележка: Попълнете на компютър. 

1.3.3.1.1. Брой консултирани деца (с проблемно поведение, по чл. 41 от 

ЗБППМН), съвместно с родители им (семейни консултации), от МКБППМН и 

нейните органи. 

Таблица 13. 

Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни 

1  1 
Забележка: Попълнете на компютър. 

1.3.3.2. Брой консултирани деца с противообществени прояви и родителите 

им от МКБППМН и нейните органи (Центъра за социална превенция или 

Консултативния кабинет). 
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Таблица 14. 

Общ брой консултирани деца Малолетни Непълнолетни 

4  4 
Забележка: Попълнете на компютър. 

1.3.3.2.1. Брой консултирани деца с противообществени прояви, съвместно с 

родителите им (семейни консултации), от МКБППМН и нейните органи. 

Таблица 15. 

Общ брой на проведени семейни консултации Малолетни Непълнолетни 

4  4 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

1.3.4. Задачи   по  Плана за действие за реализация на Националната  

стратегия   за   борба   с   наркотиците (2014-2018 г.).  

Моля, попълнете таблиците, като се ръководите от показателите в Писмо № 

РД-30-И-(04/14.11.2014 г. на ЦКБППМН. 

Таблица 16. 

Брой 

информационни 

кампании по 

превенция на 

наркоманиите, 

употреба на 

алкохол и 

тютюнопушене. 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 Алкохол и 

тютюн – 

какво ни 

отнемат? 

55 60 129 0 

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

Таблица 17. 

Брой програми 

за превенция на 

рисково 

поведение за 

употреба на 

наркотици и 

алкохол 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 Разпростран

ение и 

употреба на 

наркотични 

вещества  

69 210 105 0 

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

Таблица 18. 

Брой проекти за 

превенция на рисково 

поведение за употреба 

на наркотици и 

алкохол 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

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

Таблица 19. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на наркотици 

Малолетни Непълнолетни 
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0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Таблица 20. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на алкохол 

Малолетни Непълнолетни 

0      
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Таблица 21. 

Общ брой консултирани деца (по чл. 41 от ЗБППМН) в 

Центъра за социална превенция или Консултативния 

кабинет във връзка с употребата на тютюнопушене 

Малолетни Непълнолетни 

 0 30 52 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Таблица 22. 

Брой деца, консултирани (по чл. 41 от ЗБППМН) в Центъра 

за социална превенция или Консултативния кабинет заедно 

с родителите им (семейни консултации), във връзка с 

употребата на наркотици и алкохол 

Брой семейни 

консултации 

0 0 

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

 

Таблица 23. Издаване и разпространение на информационни материали. 

Видове (плакати, брошури, флаери, др.) Тираж Теми Разходи от бюджета на 

МКБППМН 

   0 
Забележка: Попълнете на компютър.  

 

Таблица 24. 

Брой 

проведени 

проучвания 

за нагласи за 

употреба на 

наркотични 

вещества, 

алкохол и 

тютюнопуше

не 

Теми Участниц

и 

родители 

Участниц

и 

малолетн

и 

Участници 

непълнолетн

и 

Разходи от 

бюджета 

на 

МКБППМ

Н 

1 „Наркотици

те в нашата 

община- има 

ли ги?“ 

0 123 90 0 

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

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на наркоманиите, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

1.3.5. Дейности по Националната програма за предотвратяване и 

противодействие на трафика на хора: 

1.3.5.1.  Програми за превенция. 
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Таблица 25. 

Брой програми за 

превенция 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

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

1.3.5.2. Информационни кампании: 

Таблица 26. 

Брой 

кампании 

Теми Участници 

родители 

Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

1 Не на 

трафика 

на хора! 

8 72 111 0 

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

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на трафика на хора, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

1.3.6. 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:   

Таблица 27. 

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  

Брой конкурси 0  

Разходи от бюджета на МКБППМН 0  
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

Моля, в случай на издадени собствени информационно-методически 

материали на МКБППМН по превенция на престъпленията и 

противообществените прояви, свързани с ЖП-транспорта, в ЦКБППМН да бъде 

изпратен по един екземпляр, с оглед създаването на Информационен архив. 

 

 2. Дейности по разпознаване, идентификация и корекционно-възпитателна 

работа с малолетни и непълнолетни, които споделят идеи или принадлежат към 

организации с екстремистки или радикален характер. 

Таблица 28. 

Брой дейности по 

разпознаване, идентификация 

и корекционно-възпитателна 

работа с непълнолетни, които 

споделят идеи или 

принадлежат към организации 

с екстремистки или радикален 

характер 

Теми  Участници 

малолетни 

Участници 

непълнолетни 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

0    0 

Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 
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2.1.  Брой установени малолетни и непълнолетни, споделящи идеи или 

принадлежащи към радикални и екстремистки групи; брой разкрити 

престъпления по расистки подбуди или като резултат от споделяне на 

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

Таблица 29. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

2.2. Брой установени малолетни и непълнолетни, извършвали 

противообществени прояви и насилие, мотивирани от расова, верска и етническа 

омраза или като резултат от споделяне на екстремистки идеи, или членство в 

радикални групи и организации. 

 

Таблица 30. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
 Забележка: Попълнете на компютър. 

 

2.3.  Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой 

на техните малолетни и непълнолетни извършители. 

Таблица 31. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

2.4.   Предприети конкретни превантивни дейности и постигнати резултати 
(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):  

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 

 

3. Конкретни дейности и инициативи, предприети във връзка със 
социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от подкрепа   (чл. 

10 от ЗБППМН).  

Таблица 32. 

Брой дейности  Теми Разходи от бюджета на 

МКБППМН 

1 Социална политика 0 

1 Намаляване на детската 

бедност. 

0 

1 Създаване на условия за 

социално включване на 

децата и семействата- 

подкрепа на семействата. 

0 

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

Таблица 33. 

Брой инициативи Теми Разходи от бюджета на 

МКБППМН 

3 Благотворителни 

базари 

0 

Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 
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3.1.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 34. 

Общ брой деца насочени от МКБППМН Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

 

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

Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни. 

(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):  

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. 

 

3.2.1. Колко контакти с деца, настанени в корекционно-възпитателни 

заведения, са осъществени. 

Таблица 35. 

Общ брой деца Малолетни Непълнолетни 

0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. 

3.2.2. Каква конкретна подкрепа е оказана. (Попълнете на компютър.  Ако е 

необходимо, добавете редове):  

 Не е оказвана такава помощ. 

 

3.2.3. 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. (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове):  

Не е извършвана такава дейност. 

 

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

(брой, причини).  

Таблица 36. 

 Брой предложения Причини  

ВУИ 0 0 

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

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

педагогически съвети във ВУИ и СПИ. Ако не е участвал – по какви причини? 

(Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма участие. 

 

3.5. Предприети конкретни дейности за социална подкрепа на малолетни и 

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

осъдени. 

Таблица 37. 

 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от 

бюджета на 

МКБППМН 

СПИ 0 0 0 

ВУИ 0 0 0 

ПД 0 0 0 
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Приюти за безнадзорни 

деца 

0 0 0 

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

 

3.5.1. Брой и вид дейности за продължаване на образованието. 

Няма такива дейности. 

 

Таблица 38. 

 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

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

 

3.5.2. Брой и вид дейности за уреждане на битови и социални проблеми. 

Таблица 39. 

 Брой 

дейности 

Видове 

дейности 

Разходи от бюджета 

на МКБППМН 

Уреждане на битови и социални проблеми 0 0 0 
Забележка: Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове. 

3.5.3. Брой и вид съдействие за намиране на работа. (Попълнете на компютър.  

Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма такива дейности 

 

3.6. Създаден поименен регистър на всички неучещи 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.). Конкретни дейности, предприети за повишаване на тяхната 

квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и 

подпомагане при намирането на работа. Постигнати резултати. 

Таблица 40. 

 

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 

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 

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

и осъдените на пробация непълнолетни. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове):  

Чрез справка от Районен съд Брезник се получава информация, дали има 

условно осъдени непълнолетни на територията на общината. 

По отношение на осъдените на пробация непълнолетни – няма непълнолетни 

осъдени на пробация за 2018г. Информацията  получаваме директно от Областна 

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

наказанията”, сектор „Пробация”, звено Брезник, тъй като  Ст. експерта от Общинска 

администрация е член на Пробационния съвет към звено Брезник и присъства на 

заседанията. 

 

 

Таблица 41. Информиране на МКБППМН за условно осъдените и осъдените на 

пробация непълнолетни. 

 Брой случаи 

Информация от съда 0 

Справки на секретаря на МК  в съда 0 
Забележка: Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете редове. 

 

ІІІ. ВЪЗПИТАТЕЛНИ ДЕЛА 
 
1. Проблеми при образуването и разглеждането на възпитателните дела. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

През отчетната 2018 г. са разгледани 10 възпитателни дела и не сме имали 

никакви проблеми с образуването и разглеждането им. 

 

2. Конкретни случаи, когато представители на ДСП – ОЗД не са участвали 

при разглеждането на възпитателни дела и не са представили становища или 

доклади – брой и причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове):  

На възпитателните дела винаги присъства представител на Дирекция „Социално 

подпомагане“ -  Отдел „Закрила на детето”, с изготвени становища и доклади по 

отношение на разглеждания случай. 

 

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.  

Предписания от прокуратурата и съда, и предприети мерки за недопускане на 

повторни нарушения. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Няма допуснати нарушения, констатирани от прокуратурата и съда. 

 

4. 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 (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

На всички малолетни и непълнолетни лица, които са с наложена възпитателна 

мярка по чл. 13, ал. 1, т. 5 „поставяне под възпитателен надзор“ са изготвени  Карти за 

оценка на риска от повторно извършване на противообществена проява от 

обществените възпитатели. От Картите е видно, че степента на риска е ниска за 

извършителите на противообществени прояви за всички раздели от Методиката. 
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5.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 13 от 

ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

Не сме имали трудности. 

6.  Трудности при привеждането в изпълнение на мерките по чл. 15 от 

ЗБППМН. Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

През изтеклата 2018 година МКБППМН не е наложила мерки по отношение на 

родителите или лицата, които ги заместват по чл. 15, ал. 1, т. 1 и т. 2 от ЗБППМН.  

 

7. Брой деца през годината с разглеждани повече от едно възпитателно дело. 

Причини. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове):  

В МКБППМН не е разглеждано второ възпитателно дело на едно и също дете. 

 

7.1.  Наложени възпитателни мерки на първото дело. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

В МКБППМН не е разглеждано второ възпитателно дело на едно и също дете. 

 

7.2.  Наложени мерки на последващите дела. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

В МКБППМН не е разглеждано второ възпитателно дело на едно и също дете. 

 

8.   Приложение на чл. 25 от ЗБППМН.  Постигнати резултати.  Проблеми 

при налагането и привеждането в изпълнение на чл. 25 от ЗБППМН? (Попълнете 

на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През изтеклата 2018 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. Наименование на помощния орган. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове):  

Към МКБППМН като помощен орган функционира „Консултативен кабинет 

за социална превенция“. Той се помещава в общинско помещение с кабинет 

за индивидуални консултации. 

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.) 
(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Кабинета има „Статут за дейността на Консултативен кабинет, като помощен 

орган към МКБППМН“. 

 

3. Кратко описание на превантивната дейност на Центъра за превенция 

(Консултативния кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Работата на кабинета е пряко свързана с дейността на Местната комисия. 

Посещава се от деца, насочени с решение на тричленен състав при разглеждане на 

възпитателни дела, деца насочени от Училищните комисия за превенция. Много 

съществена е работата с родители.  

За периода януари – декември 2018 г. кабинета е посещаван от деца и родители 

съгласно чл. 13, ал. 1, т. 3 „задължаване да участва в консултации, обучения и програми 

за преодоляване на отклоненията в поведението“ от Закона за БППМН.  
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3.1. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 13, ал. 1, т. 3; (малолетни и 

непълнолетни, и разделени по пол).  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

За 2018 г. на основание чл.13, ал.1, т. 3 е приложено по отношение на 3 

непълнолетни, в това число 2 момчета и 1 момиче. 

 

3.2. Брой приведени в изпълнение мерки по чл. 15, ал. 1, т. 2. към родители 

(майки или бащи). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

За отчетният период не е приведена в изпълнение мярка по чл. 15, ал. 1, т. 2.

  

 

3.3. Брой деца без последваща противообществена проява, в резултат на 

мерки за въздействие, осъществени чрез Центъра за превенция (Консултативния 

кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма. 

 

3.4. Брой родители с настъпили положителни поведенчески промени в 

резултат от провеждането в изпълнение на мярката по чл. 15. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма. 

 

4. Проблеми в дейността на Центъра за превенция (Консултативния 

кабинет). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма проблеми, относно дейността и функционирането на консултативния 

кабинет.  

 

 

V. ОБЩЕСТВЕНИ ВЪЗПИТАТЕЛИ 

 

Таблица 42. 

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 

2018 5 4 12094.00 лв. 

2019 5 

Прогноза за 2020 5 

 

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. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Към Местната комисия за БППМН гр. Брезник през 2018 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 с малолетния или непълнолетния, отчет за извършената работа  и 

постигнатия резултат до момента, удостоверения за действително установени срещи с 

класни ръководители, родители и пр. по образец. На всяко тримесечие се провеждат 
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срещи с обществените възпитатели, с цел анализиране 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 се 

прекратява в случаите, когато определеният срок за възпитателен надзор е изтекъл  или 

когато необходимостта от такъв надзор по предложения на обществения възпитател 

отпадне, поради трайна промяна в поведението на малолетния или непълнолетния или 

поради навършване на пълнолетие. 

Обществените възпитатели са подбрани в зависимост от професионалния им 

опит, от личностните им качества и от морала им. Обществените възпитатели се 

предлагат и одобряват на пленарно заседание на МКБППМН от всички членове, чрез 

вземане  решение. 

 

2. Проблеми при изразходването на средствата за материално стимулиране 

на обществените възпитатели. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

МКБППМН не е имала проблеми при изразходване на средствата за материално 

стимулиране на обществените възпитатели. 

 

3. Проведени квалификационни дейности  с обществените възпитатели.  

От кого са организирани и по чия инициатива? (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове): 

През 2018 год. няма проведени квалификационни дейности с обществените 

възпитатели. 

 

4.   Брой обществени възпитатели, участвали  в тези дейности. (Попълнете 

на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма. 

5.  Случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната 

комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През 2018 г. не сме имали намеса от страна на  кмета и зам. кметовете на 

общината или други лица при подбора и определянето на обществените възпитатели.. 

 

6. 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.  
6.1. Брой изготвени оценки. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

Четири, колкото са и обществените възпитатели. 

6.2. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 1” (изпълнението 

превишава очакванията). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Няма обществени възпитатели с „оценка 1”. 

6.3. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 2” (изпълнението 

изцяло отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Всичките четирима обществени възпитатели към МКБППМН през 2018 г. 

получиха оценка 2 „изпълнението изцяло отговаря на изискванията/очакванията“. 

6.4. Брой обществени възпитатели, получили „оценка 3” (изпълнението не 

винаги отговаря на изискванията /очакванията/). (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Няма обществени възпитатели получили „оценка 3” 

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

подобрение). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма обществени възпитатели получили „оценка 4” 

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

отговаря на изискванията). (Попълнете на компютър.  Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Няма обществени възпитатели получили „оценка 5” 

 

7. Проведени квалификационни мероприятия за обществените 

възпитатели, получили оценка 3 (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията /очакванията/) и 4 (изпълнението не винаги отговаря на 

изискванията /очакванията/), съгласно изискванията на ЦКБППМН. (Попълнете 

на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

През отчетната 2018 г. не са провеждани квалификационни мероприятия. 

 

7.1. Теми – брой и видове. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, 

добавете редове): 

Няма такива. 

 

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. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

На територията на общината няма нито една от изброените по-горе институции за 

настаняване на деца – СПИ, ВУИ, ПД и др. 

2. Реализиран контрол върху дейността на настойниците и попечителите и 

постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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

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

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не са установени никакви нарушения. 

4. 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. (Попълнете на компютър. 

Ако е необходимо, добавете редове): 

През изтеклия период са извършени 2 бр. проверки за посещаване на малолетни 

и непълнолетни в питейни и хазартни заведения на територията на община Брезник, 

след определения вечерен час. 

5. Участие на местната комисия в обходи на мобилни групи за 

установяване на скитащи и просещи деца. Констатации, предприети 

мерки и постигнати резултати. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Няма извършвани обходи. 

6. Проблеми при осъществяването на контролната дейност на МКБППМН. 

(Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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

7. Сезирани компетентни органи при констатирани нарушения. Кои органи 

и за какви нарушения? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 
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Ст. експертът по „ОКВСТЗСМД“ участва в предприемането на различни 

предписания по отношение на констатираните случаи, много от които се препращат за 

консултации в Консултативния кабинет за социална превенция. 
 

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, И ТЯХНАТА СОЦИАЛНА ЗАЩИТА И РАЗВИТИЕ (АКО 

ИМА ТАКИВА)? (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не са правени предложения през 2018 г. от МКБППМН. 
 

 

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. Инспектори ДПС – брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

 Реализирани мероприятия във връзка с Национална програма „ Работа на полицията в 

училищата“ 

 

2. Училища и детски градини. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Проведено едно мероприятие на тема „Разпространение и употреба на наркотични 

вещества сред малолетни и непълнолетни лица“ 

 

3. Дирекция за социално подпомагане (отдел „Закрила на детето”). Брой и 

теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Няма реализирани мероприятия. 

 

4. Съд, прокуратура, следствие. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Проведени мероприятия от Районен съд Брезник във връзка с образователната 

програма „Съдебна власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени 

съдилища и прокуратури“ 

 

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

и др. Брой и теми. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

На територията на общината няма Център за подкрепа за личностното развитие. 

 

6. Проблеми при   взаимодействието   с   посочените институции и 

предприети дейности за тяхното преодоляване. (Попълнете на компютър. Ако е 

необходимо, добавете редове): 

Не е имало никакви проблеми. 
 

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.  (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

Не са организирани през 2018 г. 
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2. Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните 

семинари. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не са участвали. 

 

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! (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Не е участвал. 

 

Х. Планувани за 2018 г. и изразходвани средства по Наредба № 3 на 

ЦКБППМН за възнаграждение на членове на МКБППМН. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

 

ХІ. Във връзка с изготвянето на финансовата прогноза за дейността на 

местните комисии за БППМН през 2019 г., моля попълнете таблица 43: 

 
 

ХІІ.  ВАШИ ИДЕИ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДО ЦКБППМН. (Попълнете на 

компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

Да бъдат провеждани повече квалификационни форми и обучителни семинари с 

МКБППМН по места в съответните общини.  
 
ХІІІ.  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”. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете редове): 

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 

 

      ИЗПЪЛНЯВАЛА ДЛЪЖНОСТТА ДО 01.01.2019 год. 

 Ст. експерт „ОКВСТЗСМД”: 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 

 

Получени средства 

по ЗДБ за МКБППМН 

за 2018 г.  – общо (в 

лева) 

Изразходвани 

средства от 

МКБППМН за 2018 г. 

– общо (в лева) 

Получени средства 

по ЗДБ за МКБППМН 

за 2019 г. – общо (в 

лева) 

Необходими 

средства за 2020 

г. – общо (в лева) 

 

28 800 лв. 

 

20 139 лв. 

 

30 550 лв. 

 

33 000 лв. 

mailto:dobrevska_m@abv.bg
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2. Адреси и телефони за връзки с помощните органи на местната комисия 

във Вашата община (център за социална превенция, консултативен кабинет, 

телефон на доверието и т. н.). (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

 Консултативен кабинет за социална превенция към  

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

 Евелина Антова - психолог           

       Тел.: 0888224922  

 

Моля, при промяна на секретаря на местната комисия за БППМН във 

Вашата община (район), своевременно да информирате Централната комисия, с 

оглед  включването на новоназначения секретар в квалификационни 

мероприятия на ЦКБППМН. (Попълнете на компютър. Ако е необходимо, добавете 

редове): 

 От 09.01.2019 год. изпълняващ длъжността секретар на местната комисия за БППМН в 

община Брезник е Мл. експерт „ОКВСТЗСМД” г-жа Емилия Емилова Димитрова – 

Свиленова: 

Тел.: 07751/38 56 

Gsm: 0897034398 

email: obbreznik_esvilenova@abv.bg 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: Емилия Свиленова, Мл. експерт „ОКВСТЗСМД”    

 


