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МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ  ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ  /МКБППМН/


О Т Ч Е Т
ЗА  ДЕЙНОСТТА  НА МКБППМН ПРИ ОБЩИНА ЯКОРУДА ПРЕЗ  2016 ГОДИНА



Съгласно Закона за БППМН, на основание чл. 7, ал. 2, МКБППМН - Община Якоруда всяка година представя отчет за дейността си пред Кмета на Община Якоруда, Общински съвет - Якоруда и Централната комисия за БППМН – София.
Агресията е все по-честият модел на поведение сред учениците в училище, а и извън него. За съжаление, жертва на агресивно поведение може да бъде всеки. Как да разпознаем агресивността и да я предотвратим преди тя да се е проявила? Какво може да обуславя една агресивна постъпка. За изясняване на понятието “агресия” сред подрастващите обаче е нужно да разгледаме преди всичко социалната страна на въпроса. Защото социалните модели на поведение пречупват през призмата си наследствеността и генетичната предразположеност. Заради това някои ученици се задоволяват само с вербална агресия, а други пристъпват към физическа. От личните ми наблюдения върху деца от едни и същи родители съм направила извод, че в повечето случаи съществува коренна разлика в използването на агресията като средство за постигане на целите. В тези случаи родителите обикновено недоумяват защо, след като са се грижели по един и същи начин за децата си и ги обичат еднакво, те са толкова различни? Защо едното дете е буйно и агресивно, а другото ведро и спокойно, тип “златно”. Не бива да се пренебрегва и фактът, че родителите не познават добре децата си – техните мечти, стремежи, копнежи, разочарования, болки, обиди. Родителите често дори и не подозират какви неща са се случили или продължават да се случват на децата им. Уплашени от авторитарното отношение на родителите си, децата обикновено споделят с далечен роднина, приятел, учител (в частност класен ръководител). А вероятността едно фрустрирано, объркано дете (юноша) да прояви агресия е голяма. Агресивното поведение на юношите  е обусловено както от генетичната предопределеност, така и от външните фактори, които влизат в съприкосновение с неукрепналата личност. Гневът, страхът, завистта, озлоблението, чувството на зависимост или несвобода (от родителите например), съпротивата срещу авторитета (на учителите например), огорчението от собствените несъвършенства, самотата, ранимостта, тревожността, фрустрацията, депресията, социалните различия са едни от многобройните причини и мотиви за агресия.
       Усилията на Местната комисия за БППМН са насочени към превенция, към    повишаване чувствителността на обществеността, на родителите към противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. През 2016г. основната дейност на МКБППМН при община Якоруда е социално - превантивната (чл. 10 от ЗБППМН).
    В основата на цялостната дейност на комисията стои идеята да се формират личности, чиято ценностна система е адекватна на изискванията на съвременния свят. Средство за преодоляване на антисоциалното детско поведение в Закона за борба  срещу  противообществените   прояви  на  малолетните  и  непълнолетните  /ЗБППМН/ -това е възпитанието.
Основна задача на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН / през 2016 г. е предотвратяване и противодействие на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и полагане на усилия за осигуряване на нормалното развитие и възпитание на извършителите. Основно в работата на Местната комисия е не само образуване, провеждане на възпитателни дела и наказване на деца, а преодоляване антисоциалното детско поведение чрез възпитание. Най ефективният метод в работата на комисията за противодействие на правонарушенията на маловръстните е превенцията. Превенцията е процес, който има ясно формулирана цел - да не се допуска конфликт между закона и детето, да се ограничат до минимум факторите, които водят до извършване на асоциални прояви.

         I .Организационно състояние на местната комисия.

   На   основание   чл.   6,   ал. 1  и  2   от   Закона   за   борба    срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните със Заповед № 29 от 19.02.2016 г. на Кмета на община Якоруда - инж. Нуредин Кафелов е определен 11 /единадесет/ членен състав на МКБППМН. Председател е   заместник-кмет на община  Якоруда.  В  комисията   са  включени    представители на: общинска администрация, Дирекция „Социално подпомагане "- Якоруда /Д„СП"/, Участък „Полиция"- гр. Якоруда, психолог към  Център за обществена подкрепа /ЦОП/, както и юристи, педагози  и общественици . 
2.  Съгласно чл. 6, ал. 3 от Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните е назначен секретар на МКБППМН - Община Якоруда ,  който е на трудово правоотношение .
     През 2016 г. Комисията е провела две пленарни заседания с конкретен дневен ред. Заседанията на местната комисията са открити и на тях присъстват освен членовете и обществени възпитатели, психолози, социални работници, представители на Училищни комисии за превенция на противообществени прояви на учениците / УКПППУ/ и др.

II.  Дейност на комисията:
     Какви дейности и инициативи е реализирала Вашата комисия в изпълнение на следните области на дейност?
    Дейността на комисията се състои основно в предприемането на превантивни мерки по отношение на противообществените прояви на децата и разглеждане на възпитателни дела при извършени простъпки. Причините, които водят до извършване на противообществени прояви са  предимно:
       -Социално-битови;
       -увлечение и лекомислие;
       -непосещавани на учебните занятия;
       -проблеми в семейството, ниския стандарт на живот;
1.1. Ранна  превенция   и  откриване  на  симптоми  за  извършване  на  криминални  деяния.
    Един от приоритетите в дейността на местната комисия в община Якоруда е превенция на агресивните прояви сред учениците. Във връзка с изпълнение на общинската програма, МКБППМН разпространи в училищата информационни материали и  презентации   на  тема:  „Как  да  се  предпазим   от  агресията?"  „Агресията в училище", „Агресията и насилието сред деца" и др. Във връзка с Международен ден за безопасен интернет, МКБППМН - Община Якоруда изготви информационно табло, представи презентация и разпространи информационни материали сред деца в Народно читалище „Светлина 1907" - гр. Якоруда. Информационните материали са за деца и родители: „Правила за безопасност на децата в интернет" , „Децата безопасно в интернет - за родители“, „Децата безопасно в интернет - с какво е опасен интернет, какво не трябва да правим в интернет , как да се пазим в интернет". Отбелязване на 26 юни - Световен ден за борба с наркоманиите - разпространение на информационни материали. На 1-ви декември - Световен ден за борба със СПИН/ХИВ се проведе анти - СПИН кампания в училищата.

Работа в училищата.
   Местната комисия работи с училищата по превенцията на децата и ранното откриване на симптоми за извършване на криминални деяния.  Подпомага работата на УКПППУ при разработване на годишни планове, провеждане на работни срещи с преподаватели и възпитатели, оказване на конкретна професионална помощ по отношение на деца с асоциално поведение, организиране на съвместни мероприятия. В началото на учебната година училищните комисии в училищата на община Якоруда представят план за работа на Местната комисия. По този начин се съгласуват дейностите между МКБППМН и УКПППУ. Училищните комисии предоставят в МК информация по отношение на противообществените прояви сред учениците в съответното училище - прояви на насилие и агресия, неприбрани ученици в началото на учебната година, неизвинени отсъствия. МК съдейства и оказва помощ на Училищните комисии в сферата на планирането и методическото осигуряване. В училищата е изпратена писмена Инструкция за организацията и дейността на УКПППУ.
     МК съвместно с училищните комисии по превенция на поведението на учениците  провежда	постоянни  различни  форми  на  превенция  на  насилието. Стремим  се да  използваме	различен  инструментариум  за  въздействие - напр. индивидуални и групови консултации, предоставяне на информационен материал за насилието и презентации на класните ръководители и други.
     Комисията работи екипно по регистрираните случаи на противообществени прояви  с ДПС, Участък  „Полиция ", ОЗД,  УКПППУ. Организират  се работни срещи с цел да се разпределят задачите  по приоритет  и ресурс, координират се действията за предотвратяване и установяване на насилието, прави се оценка на случая, при нужда се оказва подкрепа на семейството.
1.1.1.1. Работа с педагогическото ръководство.
    Обществените възпитатели  на МКБППМН присъстват на родителски срещи в училищата. В тази връзка се предлагат информационни материали по темата за насилието, чрез които се повишава информираността на децата и нагласата им към утвърждаване на позитивни модели за справяне в конфликтни ситуации. МК подпомага с информационни материали, презентации учители, класни ръководители, училищни комисии в превантивните им дейности и мероприятия.
1.1.1.2. Работа с педагогическите съветници  и класните  ръководители;
    МК прави посещения в домовете, срещи и беседи с родителите или семейството. Работни срещи с педагогическите съветници и срещи с класните ръководители, разговори с инспектор Детска педагогическа стая – Разлог, Тодор Кокалчев, с родители и деца с проблемно поведение от района .
    Доброволно  потърсили  консултация  и  помощ  за  превантивна  и  психолого консултативна дейност към МКБППМН:
	деца, учители , родители и семейства, потърсили помощ за срещани трудности в междуличностните отношения, общуването, адаптацията в училище и социалната среда; подпомагане за преодоляване на затруднения и оказване на подкрепа в отношенията : „родител-дете", „родител-учител" , „учител-ученик";

малолетни  и непълнолетни, заведени  на отчет към МКБППМН  и техните семейства;
     -  деца и семейства в неравностойно положение и рискови групи институции, работещи  с деца, семейството, училището  и обществото.
1.1.1.3.Работа с  родителските съвети и училищните настоятелства- Местната комисия системно провежда срещи с родителските съвети и училищните настоятелства с превантивни цели;
   1.2. Дейности за ограничаване на криминалната активност на ромските деца.
       Дейности по обхващането и задържането на децата в училище от рисковите групи и особено от ромската общност, здравно и секусално образование, превенция на ранните бракове, подготовката за отговорно родителство  и т.н. – работи се по пълно премахване на обособените класове с ромски деца в смесените училища; провеждат се информационни кампании по гореописаните теми.
      Информиране на общността за последиците от настаняването на децата в институции; идентифициране  на семейства  в риск  и  провеждане  на социална  и
психологическа работа с тях; развиване на родителския  капацитет на млади ромски семейства и създаване на негативни  нагласи сред млади хора с рисково сексуално поведение по отношение на изоставянето на деца и настаняването им в институции. 
  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 тн.
       Дейността на МКБППМН е да се намалят случаите на изоставяне на деца от ромски махали на гр. Якоруда и настаняването им в институции. Целеви групи бяха семейства, при които съществува риск от изоставяне на деца и настаняването им в институции (самотни жени; бременни жени и многодетни семейства, живеещи в социална изолация; семейства, в които вече има дете/деца, настанени в институция; семейства, в които има завърнало се дете/деца от  институция;  проституиращи жени; семейства, работещи в чужбина; непълнолетни родители); млади хора с рисково сексуално  поведение   (с  множество  сексуални  партньори  и непрактикуващи  безопасен секс; с асоциално поведение) .
   1.2.2. Работа с ромски лидери и семейства.
   През 2016 г. беше назначен един Здравен медиатор по проект към Национална мрежа на „Здравните медиатори”. Назначени са за една година на 8 часов работен ден. Те са ситуирани в ромската махала на гр. Якоруда и Община Якоруда. Имат оборудвани кабинети с компютър и интернет. Тяхната работа е насочена към ромските семейства като цяло, консултират ги пред институциите където е необходимо, придружават ги при личните лекари, като цяло са в помощ на ромските семейства. Беше организирана кампания съвместно със здравните медиатори и РЗИ-гр. Благоевград за извършване на лабораторни изследвания в мобилната лаборатория, която беше предоставена от РЗИ - гр. Благоевград. Бяха обхванати по голяма част от ромските семейства, които имаха желание за това. Осигурени им бяха безплатни гинекологични прегледи.
     МКБППМН -Якоруда  провежда срещи с ромски семейства като:
	 Мотивиране на родителите и младежите от ромските семейства за успешното им включване в учебния процес;

Подобряване на средата и осигуряване на съвременни условия за обучение в основните училища и професионалните  гимназии;
Подпомагане процеса на интеграция на децата и учениците от ромски произход чрез опознаване на културните различия и участие в извънкласни дейности и мероприятия;
Повишаване квалификацията  на преподавателите от учебните заведения в община Якоруда за работа в мултикултурна среда.
Превантивна работа с родителите.
        Консултации с родители на проблемни деца се провеждат в „Кабинет - приемна за социална превенция "- създаден през ноември 2012 година, където се изслушват децата и родителите. На тези срещи присъства и психолог .
1.3.1. Какви конкретни дейности за контрол и подпомагане на родители, настойници и попечители, които срещат затруднения при възпитанието на децата си –имаме една заявка от Дирекция „Социално подпомагане” отдел „Закрила на детето” насочена   към Местната комисия,чиито родител имаше нужда психолог да работи с детето за определен период.
 1.3.2. Брой деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство- няма деца с асоциално поведение, поставени под настойничество и попечителство.
 1.3.3. Брой образователни ,социални, здравни и други мерки- нямаме образователни, социални или здравни мерки. 
1.3.4.Какви резултати са постигнати? –нямаме конкретни постигнати резултати.

Дейност по изпълнение на национални и общински планове и програми:

Общински стратегии и програми за превенция на насилието между деца, съгласно препоръките в Писмо № 96/21.12.2006г. на ЦКБППМН до председателите на местните комисии за БППМН – брой, дейности и резултати;


Брой стратегии, програми


Брой обхванати


Теми на стратегиите
 и програмите


Реализирани конкретни дейности


0
0
0
0


1.4.2. Дейности по превенция на асоциалното поведение на малолетните и непълнолетните.
Година



Брой реализирани програми за превенция  и противодействие на детското асоциално поведение



Брой лица, обхванати от информационни кампании за предотвратяване на асоциалното поведение сред децата


Брой консултирани деца и родители чрез МКБППМН и нейните органи



2013
2
1000
30
2014
2
1000
30
2015
2
1000
30
2016
2
1000
15
1.4.3. Във връзка с изпълнение на задачите по Националната стратегия за борба с наркотиците (2014-2018г).
Обучения
на специалисти 
И доброволци
по превенция
на 
наркоманиите
(брой,
теми,
 брой 
обхванати лица)
Програми и проекти за превенцията
На
рисковото
поведение 
за
употреба
 на
наркотици  
(брой,теми,брой обхванати лица)

Програма за работа със семейства в риск и рискови групови деца( брой програми и проекти; теми, брой обхванати лица)
Брой консултирани  деца и родители във връзка с употребата на наркотици
Издава и разпространява информационни материали (вид, теми, и тираж)
Брой информационни кампании и програми по превенция на наркоманиите
Брой лица обхванати в информационните кампании превантивните програми 
Провеждане на проучвания за нагласите за употреба на наркотичните вещества(теми брой)
Брой лица,обхванати в проучванията















1
1
0
40
24 март- световен ден за борба с туберкулозата-350 броя
26 юни-международен ден за борба с наркоманиите-400 бр.
1 декември-Международен ден за борба със СПИН-450бр.
1
300
1
400
   

1.4.4.Дейности по Националната програма за предотвратяване и противодействие на трафика на хора: 
     Колкото  по-информирани  са  малолетните  и  непълнолетните, толкова  по трудно стават мишена на измама .
1.4.4.1.Обществените възпитатели към МКБППМН изработиха брошури  по превенция на трафика на деца с цел сексуална и трудова експлоатация.
     МКБППМН - Община Якоруда е разработила и разпространила информационен  материал  на  тема     „Трафик  на  хора",  като  е  използвала„Наръчник за превенция на трафик на хора" и други материали от Национална комисия за борба с трафика на хора. По училищата е разпространена презентация на тема: „Трафикът на хора -рискове  и следствия".
-темата на брошурата беше „Трафика на хора”
-тиражът е  600 бр.
1.5.4.2.Информационни кампании:
      Теми на разпространение на информационни материали - „Трафик на хора - не позволявайте да се случи с вас! - Какво е трафик на хора? Канали на трафика на хора в рискови райони. Причини за развитието на трафика на хора в България . Как най-често се случва? Предпоставки за уязвимост. Рискови групи . Съвети как сам да се предпазя от попадане в трафик на хора."
   - тираж - 100 броя.

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 до председателите и секретарите на МКБППМН: 
  няма проведени такива.
-брой и видове мерки –нямаме предприети мерки;
-брой, осъществени срещи със служители на „Транспортна полиция”- нямаме проведени срещи .Нямали сме такъв случай.
-брой разпространени материали, публикации в медиите, беседи в училищата;
Нямаме разпространени материали, публикации или беседи;
-брой и вид съвместни мероприятия с НПО и други по този проблем- местната комисия не е провеждала срещи  съвместни мероприятия с НПО;
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:
     2.1.Няма 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: Няма разпознати такива деца.    
     2.2.Няма установени малолетни или непълнолетни,извършващи противообществените 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. Няма разпознати такива деца.
     2.3.Установени криминални деяния от футболни агитки (ултраси) и брой на техните малолетни и непълнолетните извършители. Няма разпознати такива деца от криминални деяния от футболни агитки.
    2.4.Предприети конкретни превантивни мерки и резултати.Нямаме предприети конкретни превантивни мерки и резултати.
3.Конкретни мерки (дейности и инициативи), предприети във връзка  със  социалната закрила на малолетни и непълнолетни, нуждаещи се от помощ (чл.10 от ЗБППМН);
     -   сигнали до О"ЗД" за деца, чиито родители не полагат необходимите  грижи за тяхното отглеждане и развити ;
    -    налагане на възпитателна мярка по чл. 15 от ЗБППМН по отношение на родител, който не полага  достатъчно грижи за възпитанието на децата си.
    -      предложения  за включване   на деца и родители  в социални  проекти, като
„Обществена трапезария ", „Социален асистент" и др.
  МКБППМН - Община Якоруда организира  и  координира  социално превантивната   дейност,   предотвратява   и   ограничава   действието    на криминогенните фактори. Комисията, като структура на общината и съгласно спецификата на социално-превантивната дейност съгласно ЗБППМН, координира, изпълнява и реализира  задачите  си  съвместно  с  инспектор  Детска  педагогическа стая /ДПС/ - Разлог, Отдел „Закрила на детето"  и  органите  на  образованието  в община Якоруда. МКБППМН - Община  Якоруда  съвместно  с  Дирекция  „СП" издирва и установява малолетни и непълнолетни, които се нуждаят  от  помощ  и вземат мерки за тяхната  социална  защита  и  развитие.  Обединени  около отговорността, че правим всичко за най-добрия интерес на детето резултати даде издирването  и  подпомагането  на  малолетните  и  непълнолетните.
През 2013 г. в община Якоруда бе  открит и Дневен център за деца с увреждания. В него са настанени 22 деца.
    По данни на Отдел „Закрила на детето" за 2016 г.: 17 деца - са настанени при близки и роднини; 7 деца - е работено по превенция от изоставяне и проблемни семейства; с 27 деца е работено по чл. 23 от Закона за закрила на детето, а с 14 деца- реинтеграция. От община Якоруда има едно дете настанено в приемно семейство. През изминалата 2016 г. броят деца, които  ползват социални услуги в общността
/извън територията на община Якоруда/ са: ДЦДУ - гр. Банско - 1 дете.
ЦНСТ - Благоевград - О.
ЦНСТ  - гр.  Разлог - О.
ДМГСД - Благоевград - 1 дете.
  За 2016 година от община Якоруда има 1  дете  в  Помощно училище в село Долно Драглище, община Разлог.
  3.1. Брой деца с противообществени прояви насочени от Местна комисия за БППМН  - Община Якоруда  към Дирекция „Социално подпомагане" -Якоруда   и Отдел „Закрила на детето" за предоставяне  на мерки за закрила и социални услуги - 11деца.
  3.2.Взаимодействие на МКБППМН с ВУИ ,СПИ ,поправителни домове.Дейност с напусналите тези заведения и условно осъдени непълнолетни.Осъществени контакти с децата, настанени в корекционно-възпитателни заведения (какви и колко) и каква конкретна помощ и подкрепа са оказани?
Конкретна работа с родители на малолетни и непълнолетни ,чиито деца са настанени във ВУИ, СПИ и на които предстои прекратяване на престоя в тези заведения за 2016 г. нямаме настанени деца във ВУИ, СПИ и затова местната комисия не е оказвала подкрепа на такива деца.
  3.3.Нямаме предложения за предсрочно прекратяване на престоя във ВУИ или СПИ защото нямаме настане деца.
  3.4.Секретарят на МК не е участвал в заседания на  педагогическите съвети във ВУИ. Не е имало такъв случай.
  3.5. Предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни, пребивавали в СПИ, ВУИ, приюти за безнадзорни деца и условно осъдени за продължаване на образованието, уреждане на битови  и социални проблеми; съдействие за намиране на работа. Нямаме предприети конкретни мерки за социална подкрепа на малолетни и непълнолетни,  за 2016 г.  
  3.6. В съответствие  с Указанието на ЦКБППМН, създаден ли е проименен регистър за всички неучащи и неработещи непълнолетни в общината, освободени от СПИ, ВУИ ,ПД, както и на условно осъдени в съответствие с Указанието на ЦКБППМН? Конкретни мерки предприети за повишаване на тяхната квалификация, професионално обучение, професионално ориентиране и подпомагане при намирането на работа. Какви са резултатите? - Няма.


Таблица:
Категория неучащи и неработещи непълнолетни
Общ брой
Брой продължили образованието си 
Брой обхванати в обучения и програми за квалификация
Брой 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 осъден
0
0
0
0
0
Осъдени на пробация
0
0
0
0
0




4. МКБППМН получава информация за условно осъдените непълнолетни -чрез справки  от съда и от Областна служба” Изпълнение на наказанията”.
 5.  Брой случай след условно освобождаване на непълнолетни, при които съдът е информирал МКБППМН за организиране на възпитателни мерки-нямаме такъв случай. 
6.   Какво конкретно съдействие е оказала МКБППМН на органите по образование за обхващане на подлежащите на задължително образование деца и за тяхното неотпадане от училище? С помощта на УКПППУ , класните ръководители и обществените възпитатели, Местната  комисия  успява да съдейства  на органите по образование  от общината, за да се обхванат подлежащите на задължително обучение деца и за тяхното неотпадане от училище. МКБППМН редовно се информира от директорите на училищата и класните ръководители за ученици, допуснали отсъствия без причини. Комисията, чрез обществените възпитатели, /част от които са и членове на МКБППМН/ винаги разговаряме и провеждаме консултации с  родителите  и  с децата за тяхното  задържане в училище.
      Големият брой отсъствия от часове се дължи най-често на проблеми в семейството - битови или миграция на лицата, които се грижат за детето, пътуване в чужбина. Някои деца се спират от родителите си (предимно от ромски произход) с различни мотиви - ранен брак, грижи за по-малките членове на  семейството и други.
     Обществените възпитатели ежеседмично се интересуват и отразяват в отчетите си посещенията в училище на малолетните  и непълнолетни  с наложена  мярка по чл. 13 т. 5 от ЗБППМН  и чл. 4 1 , ал. 2 от ЗБППМН .
      Директорите и класните ръководители сигнализират за проблемни деца и търсят комисията за съдействие . Набелязват се мерки за корекция в поведението , какво стои зад безпричинните отсъствия и как да се променят нагласите. За нас е ясно, че пътя от отпадане от училище до девиантно поведение е твърде къс. В тази връзка се провеждат индивидуални срещи с проблемни ученици и с родители. Чрез дискусии, даващи подходяща информация за рисковете от отпадане се мотивират и стимулират децата за редовно посещение на учебни занятия. По време на посещенията си в училище, специалистите от местната комисия провеждат и индивидуално-превантивна дейност с деца, застрашени от отпадане от училище , извършили нарушения на правилника за  вътрешния ред или деца от проблемни семейства, които имат отрицателни прояви в училище. Класните ръководители и представителите на УКПППУ, включват в извънкласни форми и спортни игри, децата с голям брой отсъствия и с проблемно поведение .


III.  Възпитателни  дела.

   1.   МКБППМН  - Община  Якоруда  не среща	проблеми при образуване и разглеждане на възпитателните дела.
     Своевременно се уведомяват деца и родители за насрочените възпитателни дела. Комисията е подпомагана от представители на Участък „Полиция" - Якоруда при издирване и явяване на деца и родители на възпитателни дела. Материалите по делата се предоставят на представител на Дирекция „Социално подпомагане" и на всички заинтересовани лица.
     Възпитателните дела се разглеждат от състав, определен за всяко дело със Заповед на Председателя на МКБППМН - Община Якоруда. Съставът по делото включва правоспособен юрист, двама членове на МКБППМН, протоколчик и член на МКБППМН /обществен възпитател/ , който не е член по състав на възпитателно дело за изработване на доклад по чл. 16, ал. 4, т. 2 от ЗБППМН,  определени за всеки отделен случай. При разглеждане на възпитателните дела - няма проблеми по отношение състава по делото на местната комисия, деца и родители, класни ръководители. Делата протичат в спокойна и работна обстановка по установения в закона ред .
2.Няма случай в община Якоруда, представител на Дирекция „Социално подпомагане" -Якоруда  да не е участвал при разглеждане  на възпитателни дела.
МКБППМН - Община Якоруда своевременно информира Д„СП" за предстоящи възпитателни дела, на които присъства представител на социалната институция. Член на МКБППМН е представител на Отдел „Закрила на детето". При необходимост при разглеждане на възпитателни дела присъства Началник Отдел „Закрила на детето" или социален работник .
3.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. След извършената проверка от Районна прокуратура гр. Разлог бяха дадени следните препоръки към местната комисия.
 3.1.В решенията на МКБППМН не се конкретизират формите за изпълнение на възпитателната мярка по чл.13,ал.1,т.3 от ЗБППМН: ”задължаване да участва в консултации, обучения и програми за преодоляване на отклоненията в поведението”.
На практика и предвид ангажирането на някои обществени възпитатели за изпълнение на тази мярка, се създават предпоставки за дублиране с мярката, предвидена в чл.13,ал.1,т.5 от закона: „поставяне под възпитателен надзор на обществен възпитател”.
Ето защо, е необходимо изрично при прилагането на възпитателната мярка по чл.13,ал.1,т.3 от закона, да бъдат конкретизирани формата или формите на изпълнение, начинът на изпълнение, лицето, което ще изпълни мярката,контролът върху изпълнение на мярката и др. По възможност при избора на тази мярка следва да бъде мотивирано решението за очакваните резултати от нея и това мотивиране всъщност би обусловило посочването на конкретните елементи от тази мярка и би дало отликата от нея и налаганата мярка по чл.13, ал.1,т.5 от закона.Следва да се има  предвид,че кръгът от форми на въздействие по чл.13,ал.1,т.3 от закона е по –широк, по –всеобхватен и предполага включването на повече деца.
4. Местната комисия при привеждането в изпълнение на мерките по чл.13 от ЗБППМН.
    Трудно се проконтролират възпитателните мерки по чл. 13, ал.1 , т. 6, т. 7, т. 8 от ЗБППМН. Най-често те се възлагат за контрол на инспектор Детска педагогическа стая, а за община Якоруда инспекторите са от Разлог. Поради мобилността на непълнолетните мерките, свързани със „Забрана" на  практика трудно проработват и показват положителен резултат.
  5.Местната комисия не е срещнала  трудности при привеждането в изпълнение на мерките чл.15 от ЗБППМН. 
 6.Местната комисия  през 2016 г.не е разгледала повече от едно възпитателно дело на едно дете.
 6.1.няма наложена мярка
 6.2.няма наложена мярка
    7. Прилаган ли е чл.25 от ЗБППМН( ако не  е прилаган - защо)?Какви резултати са постигнати?какви са проблемите при налагането и привеждането в изпълнение на чл.25 от ЗБППМН? Местната комисия не е прилагала чл.25 от ЗБППМН. 
    
IV. Консултативни кабинети и центрове за социална превенция .
    1.Наименованието на помощния орган създаден през ноември 2012 година към МКБППМН -Община Якоруда е - „Кабинет - приемна за социална превенция ".
    2. Кратко описание на дейността на центъра /кабинета/ .
       Консултативният кабинет за социална превенция е част от структурата на Местната  комисия  за  борба  с  противообществените   прояви  на  малолетните  и непълнолетните  и  престъпленията  на  непълнолетните . „Кабинет  - приемна за социална  превенция "  е помощен  орган  на МКБППМН , съгласно  чл .1О ал.2 от ЗБППМН , за организиране  и провеждане на превантивна  и корекционна дейност сред малолетните и непълнолетните, чрез извършване на индивидуална и групова консултативна  дейност.  В Консултативния  кабинет  се извършва  консултативна, възпитателно-корекционна  дейност  на деца на възраст 8 - 18 години  и техните родители ,	както  и дейност  по  програми  и  проекти, свързани  с превенцията  на противообществените  прояви  на  малолетни  и  непълнолетни  и  престъпления  на непълнолетни.
  Дейността се осъществява чрез :
       - Провеждане на срещи, разговори и беседи на обществените възпитатели с малолетните/ непълнолетните , техните родители или лицата, които ги заместват.
       - Професионална помощ и подкрепа в Консултативния кабинет за социална превенция 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 - училищни комисии за БППМН , инспектор Детска педагогическа стая /ИДПС/ , отдел „Закрила на детето" /ОДЗ/ и др.
       - Откриването и отстраняването 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 . Приема сигнали от родители и/или учители , провежда консултации  с тях по отношение на деца, за които съществуват условия и предпоставки за извършване на противообществени прояви и престъпления
       - Съдействие при осъществяване на необходимото взаимодействие с различни институции.
       - Съдействие за правилното организиране на свободното време на малолетните/непълнолетните с противообществени прояви.
       -    Броят на консултираните деца и родители е 25.
3. Брой приведени мерки в изпълнение чрез „Кабинет - приемна за социална превенция ":
3.1.по чл. 13, ал. 1, т. 3 от ЗБППМН - 1 /една/ възпитателна мярка;
 3.2.по чл. 15, ал.1 , т. 2 от ЗБППМН - няма.
4. Брой случаи, при които изпълнението на възпитателни мерки по чл. 13 чрез центъра (консултативния  кабинет) са се оказали резултатни за позитивна промяна на родителското им поведение -О.
 5 .Брой случаи, при които изпълнението на мерките спрямо родителите по чл. 15 чрез центъра (консултативния кабинет) са се оказали резултатни за позитивна промяна на родителското им поведение - няма
6. Брой	 насочени	деца	превантивно	от	МКБППМН	към	центъра (консултативния кабинет) - 25 броя.
7 .Брой родители, превантивно насочени към центъра (консултативния кабинет) -25  броя.
8.Брой деца, консултирани в центъра за превенция (консултативния кабинет) освен в изпълнение на мярката по чл. 13, ал. 1, т. 3 - 25 деца.
9. Брой родители , консултирани в центъра  за  превенция  (консултативния кабинет) освен мярката по чл.  15, т. 2 -- 25 родители .
10. Какви проблеми в дейността на центъра  за  превенция  (консултативния кабинет) срещате? - Проблем и в дейността на «Кабинет - приемна за социална превенция »   община   Якоруда   недостатъчни   финансови    средства    за осъществяване  на превантивна дейност  по отношение  на деца  и семейства.
   V.Обществени възпитатели.

Таблица.

   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
2016
4
3
16 023
2017
4
3

Прогноза за 2018
4



 1.През 2016 година към местната  комисия  работиха  3  -ма  обществени възпитатели. Благодарение на адекватните им корекционни похвати и навременна намеса те помагат децата да преодолеят кризисни ситуации в живота им. Съгласно ЗБППМН и Статута на обществения възпитател,  те  осъществяват  следните ангажименти: индивидуална корекционно-възпитателна работа по чл. 1 3 и чл. 41 от ЗБППМН; подпомагат  родителите ,  които  срещат  затруднения   при  възпитанието  на децата си; извършват предварителни проучвания по предложения за възпитателни дела; участват в организирани мероприятия през свободното време на децата. Обществените възпитатели осъществяват възпитателен надзор над: деца с наложена възпитателна мярка по чл. 13, ал.1 , т. 5 от ЗБППМН;  деца, водещи се на отчет от ИДПС ; деца, предложени от УКПППУ ; на основание чл. 41 , ал. 2 от ЗБППМН.
        Всички обществени възпитатели наблягат основно върху индивидуаната работа с детето - срещи, разговори , повишаване на мотивация за учебен труд и преодоляване на агресивно поведение. Обществените възпитатели ежеседмично, а когато възникне проблем - всекидневно посещават училищата и  и се срещат с директорите на училищата, с класните ръководители, с членовете на училищните комисии, с педагогическия съветник и по този начин се поддържа връзка между училищата и Местната комисия. В дейността си те задължително се стремят да реализират позитивно взаимодействие във връзката „дете-родител-обществен възпитател", като се стараят да направят родителя сериозен сътрудник при решаване на проблемите на детето, защото са убедени, че по-добри резултати се постигат само с общи усилия. Основен акцент в дейността на обществените възпитатели е работата им със семействата. По този начин се затваря цикълът: „семейство - дете - училище - институция" . В своята работа те търсят ефективни форми и модели в общуването с родителите, стремят се да дават точни, ясни и конкретни инструкции, да действат гъвкаво и съобразно спецификата на всеки конкретен случай.
     Обществените възпитатели провеждат срещи с деца и родители. По време на учебната година обществените възпитатели консултират родители и деца с агресивно поведение или деца , които са потърпевши от насилие от страна на съучениците си, или деца с много отсъствия от училище. Обществените възпитатели участват в родителски срещи, общуват с проблемни деца, ангажирани са с превантивна дейност. В работата си обществените възпитатели прилагат съвременни модели на общуване с деца и родители, действат гъвкаво съобразно спецификата на всеки конкретен случай и залагат на познаването на детето и връзката си с него. Обществените възпитатели осигуряват на децата и родителите помощ и знания за девиациите в поведението , както и за социалните патологии - скитничество, трафик на хора, наркомании и др. Всички обществени възпитатели наблягат основно върху индивидуалната работа с детето - срещи , разговори, повишаване на мотивация за учебен труд и преодоляване на агресивно поведение. Превантивната дейност е тясно свързана с правораздавателната дейност  на местната комисия и с корекционно-възпитателната работа на обществените възпитатели. Всеки месец те представят отчет за извършената дейност и за броя на децата , с които е работил, посочват предприетите мерки и резултати от тях. За реализиране на социално-превантивната и корекционно-възпитателната дейност на комисията съществен принос имат обществените възпитатели. В работата си с децата са извършени дейности за  развиване нагласите за учене, подкрепа при усвояване на учебния материал, предоставяне на информация за рисковете от употреба на наркотици и др.
      Обществените възпитатели, работят и с деца в риск, които не са преминали през МКБППМН, а за тях е получен сигнал от конкретен класен ръководител или родител, нуждаещ се от помощ.
   2.Какви проблеми (посочете конкретно ) срещна Вашата местна комисия при изразходването на средствата за материално стимулиране на обществените възпитатели?-местната комисия не срещна трудности при изразходването на средствата.
    3.Колко и какви са квалификационни дейности са проведени с обществените възпитатели? от кого са проведени и по чия инициатива?- няма  осъществени квалификационни дейности на обществените възпитатели за 2016г.
    4.Колко обществени възпитатели са участвали в тези дейности-0 броя;
    5.Има ли случаи на намеса от кметове на общини и други лица, извън местната комисия, при подбора и определянето на обществените възпитатели?- от страна на кметовете няма намеса при избора на обществените възпитатели.

VI.Контролна дейност на местната комисия.
    
   1.Какъв контрол е упражняван от МКБППМН спрямо намиращите се на територията на общината(района) ДПС,СПИ, ВУИ приюти за безнадзорни деца?Констатации и резултати. Местната комисия е осъществила контрол върху „ДПС” –относно съхраняването на документацията свързана с комисията. В Община Якоруда  няма приюти за безнадзорни деца ,СПИ,ВУИ и т.н.
   2.Какъв контрол е упражняван върху дейността на настойниците и попечителите. В местната комисия  няма случай при който да се е налагало контрол  върху дейността на настойниците и попечителите.
  3.Упражняван ли е контрол върху режима и условията на работа, установени за непълнолетните?– Няма установени нарушения върху режима и условията на 
на работа, за непълнолетните.
   4. Колко на брой и какви проверки са извършени самостоятелно или съвместно с други органи относно посещение на малолетни и непълнолетни в питейни заведения, дискотеки ,барове,нощни и интернет клубове след определения вечерен час?Какво е участието 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 посочи конкретни дейности? Инспекторите „ДПС”,които са членове на комисията  са извършили една проверка в които е  участвала МКБППМН съвместно за посещение на малолетни и непълнолетни в питейни и хазартни  заведения през 2016 г. Във връзка с Координационния механизъм е имало един случай на дете в риск –а именно съжителство с непълнолетен или т.н. ранен брак.
5.Какво е участието на местната комисия в обходи на мобилни групи за установяване на скитащи и просещи деца и т.н. ? Какво е констатирано, какво е предприето и какви са резултатите от предприетите действия? Да се посочи  конкретно. На територията на общината няма установени  скитащи и просещи деца,затова местната комисия не е участвала в обходи на мобилни групи защото не е имала такъв случай.             
 6.Какви проблеми срещна местната комисия при осъществяване на контрола?-   местната комисия не е срещнала  трудности при осъществяването на контрола. 
  7.Сезирани ли са компетентните органи при нарушения? Кои органи и за  какви нарушения?  Местната комисия не е сезирала компетентните органи защото не е имало такъв случай.

 VII.Какви предложения е направила местната комисия пред местни и централни органи по проблемите на предотвратяването и противодействието на престъпността на противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.-местната комисия не е правила предложения.
VIII.Взаимодействие на местната комисия за БППМН.
Посочете по-важните мероприятия, организирани по социално-превантивната и корекционно- възпитателната дейност на територията на общината със следните ограни и организации:
   1.Инспекторите на ДПС- инспекторите си провеждат всяка година по програма за детската престъпност срещи във училищата на територията на общината.
   2.Органите по образованието- провеждат се  срещи по повод корекционно-възпитателната работа с деца с проблемно поведение на подрастващото поколение.
   3.Дирекциите за социално подпомагане(отдели за закрила на детето)-Утвърди се и традицията за провеждане на работни срещи. На тях неизменно присъстват и специалистите от Центъра за социална превенция, социален работник от отдел „ Закрила на детето”, инспекторите „ДПС”.
  4.Съд ,прокуратура, следствие- нямаме проведени срещи.
Дейността на комисията до голяма степен е свързана и с работата на Районен съд и Районна прокуратура - град Разлог. След получаване на преписка от Районна прокуратура - град Разлог, МКБППМН - Община Якоруда, образува и провежда възпитателно дело. Решението на комисията от възпитателното дело винаги се изпраща на Районна прокуратура - град Разлог. При нужда, Местната комисия правим справки в съда и прокуратурата. Периодично МКБППМН - Община Якоруда информира Районна прокуратура - град Разлог за дейността си.
5.Центрове за личностно развитие(центрове за работа с деца),неправителствени организации, медии  и др.-не са провеждани такива срещи.
6.Какви проблеми срещате при взаимодействието с посочените институции и предприети мерки  за тяхното преодоляване?- няма констатирани проблеми. 

   IX. Квалификационна дейността на МКБППМН:
  
       1.Брой организирани обучителни семинари от общинската комисия и теми, включени в програмите на семинарите?-местната комисия не е организирала обучителни семинари през 2016 г.
       2.Брой членове на МКБППМН, участвали в квалификационните семинари.Нямаме членове на МКБППМН които да са участвали в квалификационни семинари. 
       3.Какво е участието на секретаря на МКБППМН (председателя на МКБППМН и членовете на комисията).През 2016г.-секретаря не е участвал в квалификационни форми на ЦКБППМН, поради финансови причини.
Председателят на комисията, секретарят или членове на МКБППМН не са участвали през 2016 г. в квалификационни форми на ЦКБППМН. Причините са финансови .
 X. Планувани за 2016 г. и изразходвани средства по Наредба №3 на ЦКБППМН за възнаграждение  на членове на МКБППМН.
Планувани средства за 2016 г. по Наредба №3 -2000 лв. 
Изразходвани средства за 2016 г. по Наредба №3 - 1 560 лв.

ХI. Проект за необходимите средства на МКБППМН - Община Якоруда през 2016 година .

Получени  средства по ЗДБ за МКБППМН за 2016г.- общо (в лева)
Изразходвани средства от МКБППМН за 2016г.- общо (лева)
Получени средства по ЗДБ за МКБППМН за 2017г.(лева)
Необходими средства за 2018г. – общо.
22 160
16 023
22 560
20 400

ХII. Идеи и предложения до ЦКБППМН.
Предлагаме на централно ниво да  се  организират  квалификационни семинари с участието на членовете на МК, както и обучителни  форми  за обществени възпитатели и специалисти, работещи по противодействие на детската престъпност и защита на децата, тъй като не е възможно да се реализират всички идеи за квалификация на ангажираните в системата за БППМН, поради недостиг на средства  на общината
XIII. Адреси за контакти:

1 .МКБППМН  - Община  Якоруда, адрес:  област  Благоевград, община Якоруда , 2790  град Якоруда,  улица  „Васил  Левски " №  1,
тел . 074422328, факс 074422628

Председател на МКБППМН – Магдалена Богданова - Зам. кмет на Община Якоруда, тел. 074422209 ; e-mail: оЬа_yda @abv.bg 
Секретар на МКБППМН – Зеривка Иланска
тел. 074422316 ;  e-mail : zeri1984@abv.bg 

Отдел „Закрила на детето" към Д „СП" -Фатиме Чаушова тел. 074422271 ; 074423173

Инспектор Детска педагогическа стая	rp. Разлог - Тодор Кокалчев тел. 0898702953 ; 074780361 ; 074780362 .

2. „Кабинет  - приемна  за социална превенция" - помощен орган на МКБППМН - Община Якоруда , адрес: област   Благоевград, община Якоруда,  2790 град Якоруда , ул . „Цар Борис 111" № 70, тел . 0884506658 ; 0895460109 ;  0878391 787.




ИНЖ. НУРЕДИН КАФЕЛОВ
Кмет на Община Якоруда	


